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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 
Несебър 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 среден 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. 
 
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 в детските заведения. 

Специализираното обучение по екология и опазване на околната среда следва да се 
осъществи посредством образование и еко-туристически атракции. 
 
III. Цели на програмата 
1. Основна цел на програмата 

Основната цел на настоящата програма е емоционално ангажиране на децата с 
проблемите на екологията и възпитание на дълг и отговорност към природата. 

В този аспект главната цел включва четири подцели: 
- Екологична култура; 
- Eкологични знания; 
- Екологично мислене; 
- 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. 
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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. 
 
3. Същност и особености на учебната програма 

Настоящата учебна програма е разработена за нуждите на Община Несебър. По 
своята същност тя е нова педагогическа технология по интерактивно екологично обучение 
и е предназначена за деца от детските градини и ученици от начален и прогимназиален 
етап на основна образователна степен (І – VIII клас). 

Екологичната култура е системно, многокомпонентно образование. 
Конституиращи елементи в нейната структура, които могат да се разглеждат като 
ориентири, определящи целите, задачите, съдържанието и ефективността на 
образователната дейност са: 

 Екологична грамотност – основата на екологичната култура, върху която тя се 
формира при отчитане на възрастовите, индивидуалните, националните и други 
особености. Свързва се с овладяване на знания (факти, представи, понятия, 
закономерности), умения, символи, правила и норми в сферата на общуването и 
поведението; 

 Екологична компетентност – особена организация на предметно-
специфичните знания, позволяваща вземане на ефективни решения, реално и 
целесъобразно използване на знанията при решаване на проблеми, т.е. 
включване на знанията в жизнената практика; 

 Ценностни отношения и ценностни ориентации – определят ценностно-
смисловия аспект на екологичната култура – система от личностно значими и 
ценни убеждения, позиции, отношения при взаимодействие с природата. За 
разлика от нормата ценността предполага избор, поради което при ситуации 
изискващи избор, най-ярко се проявяват характеристики, отнасящи се към 
ценностно-смисловия компонент на човешката култура. 

 Рефлексия – механизмът на рефлексията позволява на субекта да отреагира на 
своите действия и възможности за овладяване на екологична култура, да 
осъзнае себе си като променяща се личност, като субект на дейност и 
отношения; 

 Творчество – обект на творчество могат да бъдат символи, постъпки и 
отношения, ценности и убеждения. Реализирането на откривателски прокети 
(колекции, албуми, хербарии и др.) насочва към преработка на опит и 
информация. В процеса на творческо търсене детето прави открития, които 
макар и само субективно значими го правят не просто творени на културата а 
нейн творец. 

Включването на детето в достъпна практико-изследователска дейност, насочена 
към преобразуване на действителността е важно условия за изграждане на положително 
емоционално-оценъчно отношения към природния свят, което е предпоставка за 
формиране основите на екологична култура в предучилищна възраст. Актуалността на 
този проблем за теорията и практиката на предучилищното образования налага като 
перспективна изследователска цел конструирането и апробирането на динамична система 
от форми и методи на взаимодействие със средата за овладяване и усъвършенстване на 
познавателни стратегии при съхраняване и стимулиране проявите на въображение и 
творчество 

Формирането на екологична култура е сложен и продължителен процес. Неговата 
ефективност зависи от това той да бъде реализиран чрез интегриране на различни 
образователни акценти и извеждан като приоритет в различни режимни моменти. 
Подходящи организационни форми са игровите, игрово-познавателните, обучаващите, 
практическите и практико-познавателните педагогически ситуации, комбинирани във 
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варианти, позволяващи промяна в позициите на детето и възрастния и разнообразни 
възможности за съчетаване на тяхната активност. 

Предвидените в програмата основни знания и умения са свързани с изграждането 
на аналитични способности и установяване на връзките и зависимостите между 
„Природа” – „Човек” – „Развитие”. Единството и спецификата на включените в 
програмата практически знания и умения дават възможност за приложение на наученото и 
усвоеното при формиране на позитивно гражданско отношение към природата и лична 
отговорност към опазване на околната среда като цяло. В учебната програма са 
предвидени и заложени необходимите теми (модули) за придобиване на по-задълбочени 
знания и умения, свързани с принципите на устойчивото развитие, опазването на околната 
среда и защита на природата. 

Програмата цели да даде по-най атрактивен и достъпен начин знания и умения за 
природните красоти и богатства на Община Несебър и да формира отношение към 
тяхното опазване и защита. 

Прилагането и развитието на програмата ще разшири и обогати екологичните 
познанията на учениците и учителите и други целеви групи чрез провеждане на 
извънкласни и извънучилищни дейности и занятия. 
 
4. Учебно съдържание (ядра) и очаквани резултати 

Учебното съдържание е интегрирано в две основни ядра, въз основа на които са 
разработени девет тематични модула. Това осигурява единство на основните цели на 
програмата, а учебното съдържание е насочено към формиране на практически знания и 
умения, свързани с изучаване на природата, наблюдение на природата и природните 
процеси, природосъобразен и здравословен начин на живот, екологично възпитание и 
природозащитна култура. 

Поради факта, че няма ясно дефинирани държавни образователни изисквания за 
учебно съдържание при провеждане на извънкласни дейности, тя е съобразена с 
образованието по биология и география (Човекът и природата, Околен свят, Биология и 
Здравно образование, География и Икономика) в Р. България.  

Ефективното ориентиране на децата в природния свят се постига чрез прилагане на 
целесъобразна система от методи на педагогическо взаимодействие, която гарантира 
съвместна дейност на възрастни и деца в условията на групово сътрудничество с 
динамична промяна в позициите на участващите субекти. Системата включва методи на 
педагогическо взаимодействие от различни групи (предметно-оперативни, практико-
изпробващи, информационно-познавателни, игрово-преобразуващи), които изпълняват 
специфични функции при ориентирането в света. 

Чрез целенасочено разглеждане на природни обекти и предмети се постига 
изявяване на значими и интересни за детето техни признаци и свойства. По този начин се 
подготвя разумен, балансиран и силно емоционално обагрен обем от представи за 
заобикалящия природен свят. На тази основа се формират умения за обследване – пряко и 
косвено – чрез които детето усъвършенства възприятия и представи за сетивно 
възприемани признаци и свойства, за морфологични и функционални особености на 
обекти от живата природа, при което осъзнава техните жизнени потребности. Важно 
средство за формиране на екологична култура е наблюдението – краткотрайно, 
системно и с повторно раздаден материал. Чрез демонстрация на картини, диапозитиви 
и видеофилми се осигурява селективно представяне на материали, които илюстрират 
различни състояния на природни обекти и промените в тях. 

На тази основа се систематизират, обобщават и усъвършенстват представите на 
децата за нагледно представени признаци, връзки и отношения. Осъзнаването на достъпни 
причинни връзки в природната среда и съответстващите признаци, проявяващи се при 
промяна на условията, в които съществуват предметите или обектите, се реализира чрез 
системно включване на децата в експериментиране или елементарни опити. Чрез 
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използване на модели и моделиране – предметно, предметно-схематично и графично се 
постига интензивно развитие на детската мисловна дейност, овладяване на устойчиви 
способи за опознаване на съществени и характерни свойства, отношения, връзки, 
зависимости на предмети, обекти, явления и събития от околната среда. 

Информационно-познавателното разширяване и уточняване на опита във вербален 
план се реализира чрез беседата. Тя съдейства за оценяване на етични представи и норми, 
регулиращи поведението на детето в средата. Подходящи са разказът и четенето на 
художествена литература, чрез които се създава интерес към красотата на родната 
природа, възпитава се положително емоционално-оценъчно отношение към природни 
обекти, готовност за природосъобразно поведение и адекватни форми на общуване.  

Най-обхватното и универсално средство за развитие на детето в предучилищна 
възраст е играта (инсценировки, етюди, игри с правила). Тя съдейства за изпробване и 
изразяване на различни стратегии, за структуриране на знанията и уменията, за 
обединяване на представи и изграждане на сложната и балансирана картина на света. 

В организираните форми на педагогическо взаимодействие, насочено към 
ориентиране в природния свят и околната среда може да се използва комплект нагледен 
дидактичен материал: 

- натурални предмети от природата – плодове, семена, листа, клонки, цветя, 
миди, раковини и т.н.; 

- изображения на природни предмети и обекти, моделирани от различни 
материали (хартия, картон, пластмаса и др.); 

- графични и схематични материали – графични и схематични модели, схеми, 
рисунки, знаци, схематични лабиринти и др. 

 
Табл.1 Дидактически средства, които могат да се използват  

Демонстративен материал Оперативен материал 
Магнитна дъска Игрови сюжетни и дидактични картони 
Маса за реализиране на елементарни 
опити и експерименти 

Картички с нарисувани природни 
обекти и предмети, материали, 
необходими за самостоятелна практико-
изследователска  дейност камъчета, 
семена, подправки, полезни растения и 
билки, буркани, чаши, сламки, балони, 
и др. 

Натурални предмети и обекти от 
природата (клонки, листа, цветя, плодове, 
зеленчуци, семена, камъчета и др.) 

Игри – „В царството на годишните 
сезони” семенници, жълъди, лешници, 
орехи, шишарки, плодове, зеленчуци, 
семена, луковици, парчета плат в 
различен цвят, дървени трупчета, 
пънове, камъчета, макет на къща на 
годишните сезони, макет на дърво и др. 

Уреди и предмети (лупа, термометър, 
ветропоказател, магнити, микроскоп, 
весни и др.) 

Други 

Макети и модели на природни обекти и 
местности 

- 

Изображения на животни, растения, хора 
и др. 

От детски енциклопедии 

Комплект картини и диапозитиви - 
Детски видео и DVD- филми - 
Природен календар - 
Табла със схеми, таблици за попълване с От хартия, картон и др.;  
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природни материали, лабиринти с 
познавателни задачи и др. за 
затвърдяване на понятия и представи 
(диви и домашни животни, видове 
растения, сезони и др.), картинни задачи 
– „Открий грешките”, „Кое е излишно” и 
др. 
Други Книжки с гатанки, небивалици, 

стихотворения 
Игри  
 
Крайният резултат на програмата е създаване, развие и практическо приложение на 

специализирано обучение по екология, природозащита и устойчиво развитие чрез широко 
привличане и участие на младите хора. 
 
5. Ядра на учебното съдържание 

5.1. Образование за устойчиво развитие; 
5.2. Образование за околна среда; 
5.3. Образование за защита на природата. 

 
IV. Теми (модули) 

Програмата за екологично образование в Община Несебър е съставена от 9 броя 
тематични модули – теми, с основна насоченост към децата от предучилищна възраст 
/детските градини/, учениците от начален (І-ІV клас) и прогимназиален (V-VІІІ клас) етап 
на основната образователна степен. В три от модулите /флора, фауна и управление на 
отпадъците/ е залегнало обогатяване на знанията на децата в предучилищна възраст 
/детските градини/ чрез тематични подмодули. Обособени са следните тематични модули: 
- Тематичен модул 1: “Природни ресурси”; 
- Тематичен модул 2: “Управление на качеството на атмосферния въздух на територията 

на Община Несебър”; 
- Тематичен модул 3: “Правилно използване на водните ресурси в Община Несебър”; 
- Тематичен модул 4: “Флора на територията на Община Несебър”; 
- Тематичен модул 5: “Фауна на територията на Община Несебър”; 
- Тематичен модул 6: “Защитени територии и зони по НАТУРА 2000 на територията на 

Община Несебър”; 
- Тематичен модул 7: “Интегрирано управление на отпадъците и отпадъците от 

опаковки в Община Несебър”; 
- Тематичен модул 8 “Какво е природа и как да я защитаваме”; 
- Тематичен модул 9 “Защита на горите и горските екосистеми”. 
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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. 
 
II. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 

Възраст на участниците, място на провеждане, време на провеждане 
Извънкласните и извънучилищните дейности и занятията следва да са 

разпределени на тематични модули и подмодули, с времетраене от около 40 минути, в 
зависимост от модула (подмодула), мястото на провеждане (в класната стая или на 
открито сред природата), използваните форми и методи на работа (лекция, прожекция, 
работа в малки групи, работа в екип, екскурзия, интерпретация, дидактическа игра, 
практическо занятие и т.н.) и числеността на групата от учениците, участващи в 
тематичния модул. 

На учениците следва да се предоставя необходимото свободно време за адаптация, 
преди встъпителната кратка беседа по отделния тематичен модул и мотивацията за работа, 
независимо дали занятията се провеждат на закрито в учебна стая или на открито сред 
природата. В случай, че занятията са на открито почивките следва да бъдат заменени със 
свободно време за кратка разходка в района или почивка на определените места за 
краткотраен отдих. 

Занятията и дейностите могат да се провеждат на закрито (класната стая), на 
открито сред природата по маркираната интерактивна екотуристическа мрежа 
„Величествен балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история” и в защитените територии, 
където се спазват определени правила за поведение. 

Учебната програмата е предназначена за запознаване на учениците от начален (І-ІV 
клас) и прогимназиален (V-VІІІ клас) етап на основната образователна степен с 
природните ресурси и богатства на Община Несебър. 

Част от модулите (подмодулите) могат да се прилагат и при смесени групи от деца 
с родители, студенти с преподаватели, членове на различни неправителствени 
организации и т.н. 
 
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Запознаване с възможностите за устойчиво използване на природните ресурси; 
- Запознаване на учениците с взаимоотношението „Човек” – „Природа”; 
- Запознаване с природните ресурси (неживата и неживата природа) на Община 

Несебър; 
- Запознаване на правилата за събиране на природни ресурси от природата 

(билки, гъби, горски плодове и т.н.); 
- Повишаване на екологичното възпитание и природозащитна култура на 

учениците. 
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ІV. ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНИ), предвидени за овладяване 
Природен ресурс, околна среда, устойчиво развитие, подземни богатства, опазване 

на природните ресурси, резерват, защитена местност, защитена територия, защитена зона 
от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, екологична култура, правила за 
поведение в защитените територии, национално и европейско природозащитно 
законодателство 
 
V. КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
1. Дейности на закрито в класните стаи: 

1.1. Изнасяне на открити уроци, съобразно възрастовата група – Подмодули 
1.2. Прожекции на видео и DVD-филми: 
 Прожекция на образователен DVD-филм “Величествен Балкан, Лазурен бряг и 

Хилядолетна история”. 
1.3. Изнасяне на мултимедийни презентации 
 Презентация “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”, с 

основен акцент природните забележителности в гората; 
 Презентация “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”, с 

основен акцент съчетанието – море-гора; 
 Презентация “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”, с 

основен акцент културните забележителности в региона. 
 Биоразнообразие в защитените територии и зони по европейската екологична 

мрежа Натура 2000; 
 Мултимедиен диск по човекът и природата, «Просвета» – 5 клас; 
 Компакт диск по човекът и природата, «Анубис» – 6 клас; 
 Мултимедиен диск по химия и опазване на околната среда за 8 клас 
 
1.4. Разиграване на интерактивни екологични игри и занятия, тестове: 
- Игрови технологии за ориентиране на детето в света – дидактически игри по 

образователни направления природен и социален свят – 1 и 2 клас; 
- Животните и растенията в гората – учебно табло 1 клас; 
- Моят първи Атлас – 1 и 2 клас, Роден край и околен свят; 
- Тестове, задачи и упражнения за контрол и самоконтрол по човекът и 

природата, 3 клас; 
- Решаване на тестове – Човекът и природата, 4 клас – обобщен преговор, М. 

Максимов; 
- Човекът и природата – 5 клас, помагало за ученици и учители; 
- Тестови задачи по човекът и природата за 6 клас, М. Кабасанова; 
- Тренировъчни тестове – природни науки и екология за външно оценяване след 

7 клас, Н. Велчев и кол; 
- Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8 клас, Г. 

Нейков и кол. 
 
2.Дейности на открито сред природата по интерактивните екопътеки и 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, ролеви игри, викторини. 

2.2. Интерпретативна беседа с учениците (участниците): 
- Запознаване с природните ресурси на Община Несебър; 
- 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”. 
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2.3. Решаване на екологични тестове, кръстословици и ребуси и практически 
задачи; 

2.4. Писане на съчинения, есета и разкази по темата „Опазване на природните 
ресурси”; 

2.5. Учебно посещение (екскурзия), тема „Опазване на уникални геоложки 
образувания в Природна забележителност „Пясъчни дюни” в местността „Бабата” при КК 
Слънчев Бряг. 

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. 
 
3. Други дейности по темата: 

3.1.Провеждане на екологично състезание „Природните ресурси на Община 
Несебър” с участието на различните възрастови групи; 

3.2.Организиране и провеждане и Общински ученически конкурс за детска 
рисунка, литературно произведение и ученическа разработка на тема: „Природните 
ресурси на Община Несебър”. 

3.3.Ангажиране на учениците с изготвяне и издаване на ученически вестник по 
темата. 
 
VІ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЗАИМОВРЪЗКА С ДИСЦИПЛИНИ СЪС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ. 
 Роден край, Изобразително изкуство, Български език, Околен свят, Човекът и 

природата (І-ІV клас); 
 Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 

Изобразително изкуство, 
 География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на 

околната среда (V-VІІІ клас); 
 Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 

Изобразително изкуство, 
 География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на 

околната среда, 
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Тематичен модул 2 
“Управление на качеството на атмосферния въздух на 

територията на Община Несебър” 
 

I. ЯДРО 
 Запознаване на учениците с източниците на замърсяване на атмосферния 

въздух; 
 Занятието следва да е с времетраене от 40 минути; 
 Място на провеждане на занятието – класната стая. 
 

II. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 
Възраст на участниците, място на провеждане, време на провеждане 
Дейностите и занятията следва да са разпределени на тематични модули и 

подмодули, с времетраене от 40 минути, в зависимост от модула (подмодула), мястото на 
провеждане (в класната стая), използваните форми и методи на работа (лекция, 
прожекция, работа в малки групи, работа в екип, интерпретация, дидактическа игра, 
практическо занятие и т.н.) и числеността на групата от учениците, участващи в 
тематичния модул. 

На учениците следва да се предоставя необходимото свободно време за адаптация, 
преди встъпителната кратка беседа по отделния тематичен модул и мотивацията за работа.  

Учебната програмата е предназначена за запознаване на учениците от начален (І-ІV 
клас) и прогимназиален (V-VІІІ клас) етап на основната образователна степен с 
източниците на замърсяване на атмосферния въздух. 

Част от модулите (подмодулите) могат да се прилагат и при смесени групи от деца 
с родители, студенти с преподаватели, членове на различни неправителствени 
организации и т.н. 
 
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Запознаване с източниците на замърсяване на атмосферния въздух; 
- Запознаване с възможностите за опазване чистотата на атмосферния въздух; 
- Повишаване на екологичното възпитание и природозащитна култура на 

учениците. 
 
ІV. ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНИ) 

Атмосферен въздух, естествени източници на замърсяване, антропогенни 
източници на замърсяване, влияние върху околната среда, устойчиво развитие, 
национално и европейско законодателство. 
 
V. КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
1. Дейности на закрито в класните стаи: 

1.1. Изнасяне на открити уроци, съобразно възрастовата група – Подмодули  
1.2. Интерпретативна беседа с учениците (участниците): 
 Инициативата „16 септември - Международен ден за защита на озоновия 

слой” 
На 19 декември 1994 г. по решение на Общото събрание на ООН, 16 септември е 

обявен за Международен ден за защита на озоновия слой, отбелязвайки датата, на която 
през 1987 г. е подписан Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия 
слой. Документът е ратифициран на 30 юни 1988 г., влиза в сила на 1 януари 1989 г. 
Ревизиран е 4 пъти (1990 г. - в Лондон, Великобритания, 1992 г. - в Копенхаген, Дания, 
1995 г. - в Монреал, Канада, и 2001 г. - в Пекин, Китай) във връзка с последните научни 
постижения.  
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Виенската конвенция за защита на озоновия слой (1985г.) предшества Монреалския 
протокол (1987 г.) и определя рамката на международните усилия за защита на озоновия 
слой. В подписания две години покъсно протокол в Монреал се предвиждат мерки за 
поетапно намаляване и прекратяване на производството и употребата на вещества, 
нарушаващи озоновия слой.  

През 2007 г., на своята 19-а среща, страните по Монреалския протокол приеха 
решение да бъдат ускорени сроковете за прекратяване употребата на ненапълно 
халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) с 10 години. Съгласно това решение 
новите срокове са: пълно прекратяване за развитите страни до 2020 г., а за развиващите се 
страни – до 2030 г. Така страните използваха 20-годишнината от подписването на 
Монреалския протокол не само за да ознаменуват успеха досега, но и да увеличат своите 
задължения, тъй като все още не е достигната крайната цел и добрата работа трябва да 
продължи. 

Монреалският протокол е сочен за едно от най-успешните многостранни 
споразумения в областта на защита на околната среда и човешкото здраве. Успехът се 
дължи на доброволно споразумение между развитите и развиващите се страни и 
създаването на Многостранен фонд, в който развитите страни са донори и чрез който се 
осигурява финансова и техническа помощ на развиващите се страни за изпълнението на 
проекти, свързани с прекратяване употребата на озононарушаващи вещества. 

България ратифицира Виенската конвенция и Монреалския протокол през 1989 г. и 
е страна по тях от 1991 г. През 1998 г. бяха ратифицирани Лондонските и 
Копенхагенските изменения, през 1999 г. – Монреалските изменения, а през 2002 – 
Пекинските изменения към Протокола. 

В резултат на предприетите мерки и усилията, положени досега, в България като 
страна по Монреалския протокол, е прекратена на 100% употребата на 
хлорфлуорвъглеводороди (CFC), халони (с изключение на критичните употреби), 
тетрахлорметан и метилхлороформ (с изключение на лабораторни и аналитични 
употреби), бромсъдържащи въглеводороди (HBFC) и метилбромид (MB). 

България е на път да прекрати употребата и на HCFC, като от 1.01.2010 г. е 
забранена употребата на свежи ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди 
(HCFC) за обслужване на съществуващите хладилни и климатични инсталации. В периода 
2010 – 2014 г. ще се разрешава употребата само на регенерирани или рециклирани HCFC. 
От 1.01.2015 г. България няма да употребява никакви озононарушаващи вещества. 

 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; 
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- 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.  

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 намалиш със 

70 кг въглеродния двуокис в атмосферата. А всяко дърво абсорбира 1 тон въглероден 
двуокис. Нека си помогнем сами и участваме в спасяването на нашата Земя. 

 
1.3. Прожекции на видео и DVD-филми: 
 Мултимедиен диск по човекът и природата, «Просвета» – 5 клас; 
 Компакт диск по човекът и природата, «Анубис» – 6 клас; 
 Мултимедиен диск по химия и опазване на околната среда за 8 клас 
 
1.4. Изнасяне на мултимедийни презентации (Power Point), дадени в 

Приложение 
1.4. Разиграване на интерактивни екологични игри и занятия, тестове: 
- Моят първи Атлас – 1 и 2 клас, Роден край и околен свят; 
- Тестове, задачи и упражнения за контрол и самоконтрол по човекът и 

природата, 3 клас; 
- Решаване на тестове – Човекът и природата, 4 клас – обобщен преговор, М. 

Максимов; 
- Човекът и природата – 5 клас, помагало за ученици и учители; 
- Тестови задачи по човекът и природата за 6 клас, М. Кабасанова; 
- Тренировъчни тестове – природни науки и екология за външно оценяване след 

7 клас, Н. Велчев и кол; 
- Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8 клас, Г. 

Нейков и кол. 
 
1.5. Писане на съчинения, есета и разкази по темата „Значение на чистотата 

на атмосферния въздух”; 
 
VІ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЗАИМОВРЪЗКА С ДИСЦИПЛИНИ СЪС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ. 
 Роден край, Изобразително изкуство, Български език, Околен свят, Човекът и 

природата (І-ІV клас); 
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 Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 
Изобразително изкуство, 

 География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на 
околната среда (V-VІІІ клас); 

 Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 
Изобразително изкуство, 

 География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на 
околната среда. 
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Тематичен модул 3: 
“Правилно използване на водните ресурси в Община 

Несебър” 
 
І. ЯДРО – Образование за устойчиво развитие 
ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ – време за провеждане, място за провеждане, възраст 
на участниците. 

Извънкласните и извънучилищните дейности и занятията следва да са 
разпределени на тематични модули и подмодули, с времетраене от около 40 минути, в 
зависимост от модула (подмодула), мястото на провеждане (в зала или на открито сред 
природата), използваните форми и методи на работа (лекция, прожекция, работа в малки 
групи, работа в екип, екскурзия, интерпретация, дидактическа игра, практическо занятие и 
т.н.) и числеността на групата от учениците, участващи в тематичния модул. На 
учениците следва да се предоставя необходимото свободно време за адаптация, преди 
встъпителната кратка беседа по отделния тематичен модул и мотивацията за работа, 
независимо дали занятията се провеждат на закрито в учебна стая или на открито сред 
природата. В случай, че занятията са на открито почивките следва да бъдат заменени със 
свободно време за кратка разходка в района или почивка на определените места за 
краткотраен отдих. 

Извънкласните дейности и занятия се провеждат на закрито (в класните стаи), на 
открито сред природата (р.Хаджийска или Морския бряг) или по маркираните 
интерактивни екотуристически пътеки и в защитената територия, където се спазват 
определени правила за поведение. 

Учебната програмата е предназначена за ученици от начален (І-ІV клас), 
прогимназиален (V-VІІІ клас) и гимназиален (ІХ-ХІІ клас) етап на основната 
образователна степен. 

Модулите (подмодулите) могат да се прилагат и при смесени групи от деца с 
родители, студенти с преподаватели, членове на различни клубни форми т.н. 
 
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Запознаване на учениците с водното богатство на Община Несебър, като 
елемент на неживата природа; 

 Задълбочено познаване на водните ресурси в община Несебър 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. 

 
ІV. ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНИ) 

Водни ресурси, хидрология, езеро, река, море, водопад, язовир, водосбор, воден 
басейн, околна среда, устойчиво развитие, замърсяване на водите, индустрия, опазване на 
водите, санитарно-охранителна зона, резерват, Национален парк, Природен парк, 
екологична култура, национално и европейско законодателство в сектор „Води”. 
 
V. КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
1. Дейности на закрито в класните стаи: 
1.1. Изнасяне на открити уроци - Подмодули 
1.2. Изнасяне на презентации (мултимедийни и Power-point): 

- Презентация “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”, с 
основен акцент съчетанието – море-гора; 
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1.3. Провеждане (разиграване) на интерактивни екологични игри и занимания, 
тестове 

- Моят първи Атлас – 1 и 2 клас, Роден край и околен свят; 
- Тестове, задачи и упражнения за контрол и самоконтрол по човекът и 

природата, 3 клас; 
- Решаване на тестове – Човекът и природата, 4 клас – обобщен преговор, М. 

Максимов; 
- Човекът и природата – 5 клас, помагало за ученици и учители; 
- Тестови задачи по човекът и природата за 6 клас, М. Кабасанова; 
- Тренировъчни тестове – природни науки и екология за външно оценяване след 

7 клас, Н. Велчев и кол; 
- Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8 клас, Г. 

Нейков и кол. 
 
2. Дейности на открито открито сред природата (р.Хаджийска или Морския бряг) 
или по маркираните интерактивни екотуристически пътеки и в защитените 
територии, беседи, занимателни игри 

2.1. Провеждане на занятия сред природата: учебни посещения (поход, екскурзия) 
до водни обекти в общината; 

2.2. Интерпретативна беседа с учениците (участниците): 
 Запознаване с водните ресурси на Община Несебър и тяхното правилно 

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. 

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 
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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 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. 

 
 Инициатива „18 октомври – Световен ден за мониторинг на водата” 

Световният ден за мониторинг на водата – 18 октомври, се отбелязва от 2002 г., 
която беше обявена за Световна година на чистата вода. 

Оттогава в периода септември – октомври в цял свят се провежда мониторинг 
върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората 
и жизнеспособността на екосистемите. Идеята е в този мониторинг да участва широката 
общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, 
училища и неправителствени организации. Изборът на водните обекти е по желание на 
извършващите мониторинга. Данните от цял свят се подават на Американската фондация 
за чиста вода. 

Световният ден за мониторинг на водата дава глобалната възможност за 
популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с 
провеждането на собствен контрол и мониторинг върху качеството на водата. 

Стремежът е да се насърчи по-доброто разбиране на всеки отделен гражданин за 
опазването и подобряването на състоянието на водните обекти чрез едно ново поведение, 
насочено към преоткриване и обгрижване на своето населено място. 

Друг важен момент в инициативата Световен ден за мониторинг на водата е 
насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси. 
 „31 октомври – Ден на Черно море”; 

На 31 октомври се чества Международният ден на Черно море. Датата е определена 
за празник на Черно море през 1996 г. на среща на министрите на околната среда на 
България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, с цел да бъде привлечено 
вниманието на обществеността върху усилията за опазване на Черно море. 

На тази дата отбелязваме годишнина от подписания в Истанбул Стратегически 
план за действие за опазване и възстановяване на Черно море. Този план, от една страна, 
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формулира целите за възстановяване на черноморската екосистема и устойчивото 
развитие на крайбрежните държави и от друга, показва воля за сериозни действия и 
резултати за възстановяването и опазването на морето. 

Стратегическият план за опазване и възстановяване на Черно море поставя 
конкретни цели, свързани с намаляване на замърсяването на Черно море от източници на 
сушата, корабоплаването, както и от постъпващото замърсяване вследствие на вливащите 
се в морето реки. Черно море има обширен водосборен басейн, в който се вливат повече 
от 300 реки. Около една трета от сушата на Европа принадлежи към водосборния басейн 
на Черно море, а втората, третата и четвъртата по големина реки на Европа се вливат в 
Черно море и в свързаното с него Азовско море. Площта на водосборния му басейн е над 
2,3 милиона кв.км и обхваща напълно или частично териториите на 22 страни на Европа и 
Мала Азия – от които 6-те черноморски държави /България, Грузия, Русия, Румъния 
Турция и Украйна/ и 16-те страни на Централна и Източна Европа, които се вливат в 
Черно море през Дунав. 

Денят на Черно море се отбелязва традиционно и в Грузия, Румъния, Русия, Турция 
и Украйна, като черноморски страни по Конвенцията за опазване на Черно море от 
замърсяване. Черноморските страни са изправени пред многообразие от 
предизвикателства, свързани с опазването на Черно море, които изискват не само 
координиране на усилията на национално и международно ниво, но и активната подкрепа 
на обществеността и заинтересованите страни. 

2.3. Решаване на екологични тестове, кръстословици и ребуси и практически 
задачи; 

2.4. Писане на съчинения, есета и разкази по темата; 
 
3. Други дейности по темата: 

3.1. Организиране и провеждане и Общински ученически конкурс за детска 
рисунка, литературно произведение и ученическа разработка на тема: Да опазим Черно 
море чисто”. 

3.2. Изготвяне и издаване на ученически вестник по темата; 
3.3. Изготвяне и разпространение на брошура на тема „Правилно използване на 

водните ресурси”; 
3.4. Организиране на доброволчески акции за почиствана на речните корита и 

крайбрежните зони. 
 
VІ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЗАИМОВРЪЗКА С ДИСЦИПЛИНИ СЪС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ. 
 Роден край, Изобразително изкуство, Български език, Околен свят, Човекът и 

природата (І-ІV клас); 
 Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 

Изобразително изкуство, 
 География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на 

околната среда (V-VІІІ клас); 
 Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 

Изобразително изкуство, 
 География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на 

околната среда, 
 Информационни технологии (ІХ-ХІІ клас); 
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Тематичен модул 4: 
“Флора на територията на Община Несебър” 

 
І. ЯДРО – Екологично и Природозащитно образование; 
ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ – време за провеждане, място за провеждане, възраст на 
участниците. 

Извънкласните и извънучилищните дейности и занятията следва да са 
разпределени на тематични модули и подмодули, с времетраене от 20 до 40 минути, в 
зависимост от модула (подмодула), мястото на провеждане (в зала или на открито сред 
природата), използваните форми и методи на работа (лекция, прожекция, работа в малки 
групи, работа в екип, екскурзия, интерпретация, дидактическа игра, практическо занятие и 
т.н.) и числеността на групата от учениците, участващи в тематичния модул. На 
учениците следва да се предоставя необходимото свободно време за адаптация, преди 
встъпителната кратка беседа по отделния тематичен модул и мотивацията за работа, 
независимо дали занятията се провеждат на закрито в учебна стая или на открито сред 
природата. В случай, че занятията са на открито почивките следва да бъдат заменени със 
свободно време за кратка разходка в района или почивка на определените места за 
краткотраен отдих. 

Мястото на провеждане на занятието може да бъде детската градина/класната стая 
или на открито сред природата (по маркираната екотуристическа мрежа “Величествен 
Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”) и в защитената територия, където се 
спазват определени правила за поведение. 

Учебната програмата е предназначена за деца от предучилищна възраст и ученици 
от начален (І-ІV клас) и прогимназиален (V-VІІІ клас) етап на основната образователна 
степен. 

Част от модулите (подмодулите) могат да се прилагат и при смесени групи от деца 
с родители, студенти с преподаватели, стажанти с ученици, членове на различни клубни 
форми т.н. 

 
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Запознаване на децата и учениците с особеностите, разпространението и 
биологията на растителните видовете срещащи се в Община Несебър;  

- Формиране на умение за разпознаване на различни видове растения (лечебни, 
редки, защитени, ендемични), гъби, мъхове и лишеи; 

- Учениците да повишат екологичните си знания и култура. 
 
ІV. ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНИ) 

Тревисти растения, храсти, дървета и дървесни видове, лечебни растения (билки), 
гъби (макромицети), сладководни водорасли, лишеи и мъхове, ендемит, реликт, 
антропофит, местообитание, популация, резерват, Национален парк, Природен парк, 
Червена книга, Списъци със световно и европейски застрашени видове, национални и 
световни правителствени и неправителствени организации занимаващи се със защита и 
опазване на природата и видове организми. 
 
V. КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая. 

1.1. Изнасяне на открити уроци, подмодули: 
1.2. Прожекции на видео и DVD-филми: 
 Прожекция на образователен DVD-филм “Величествен Балкан, Лазурен бряг и 

Хилядолетна история”. 
 Видеофилми от поредицата „101 филма за биоразнообразието” и „Екологичен 

видеоцентър – Програма Биоразнообразие” на Сдружение „Природа назаем”, 
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София, изработени по поръчка на Министерство на околната среда и водите на 
Република България, с финансовата помощ на Американска агенция за 
международно развитие; 

 
1.3. Изнасяне на мултимедийни презентации 
 Биоразнообразие в защитените територии и зони по европейската екологична 

мрежа Натура 2000; 
 Мултимедиен диск по човекът и природата, «Просвета» – 5 клас; 
 Компакт диск по човекът и природата, «Анубис» – 6 клас; 
 Мултимедиен диск по химия и опазване на околната среда за 8 клас 
 
1.4. Разиграване на интерактивни екологични игри и занятия, тестове: 
- Приятели с природата – помагало за детската градина, И. Мирчева; 
- Искам да науча: Обичам природата, К.Галчева; 
- Опознавам природата – за подготвителната група на детската градина, 

Г.Илиева; 
- Игрови технологии за ориентиране на детето в света – дидактически игри по 

образователни направления природен и социален свят – 1 и 2 клас; 
- Животните и растенията в гората – учебно табло 1 клас; 
- Моят първи Атлас – 1 и 2 клас, Роден край и околен свят; 
- Тестове, задачи и упражнения за контрол и самоконтрол по човекът и 

природата, 3 клас; 
- Решаване на тестове – Човекът и природата, 4 клас – обобщен преговор, М. 

Максимов; 
- Човекът и природата – 5 клас, помагало за ученици и учители; 
- Тестови задачи по човекът и природата за 6 клас, М. Кабасанова; 
- Тренировъчни тестове – природни науки и екология за външно оценяване след 

7 клас, Н. Велчев и кол; 
- Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8 клас, Г. 

Нейков и кол. 
- „Оцветяване на защитени растения в парка” (І-ІV клас); 
- „Животни, растения, знаци” (ІІІ-ІV клас); 
- „Покълване на семето и поникване на растението” – от учебно помагало по 

Биология. Програма и сборник от методически разработки на урочни и 
извънурочни дейности за природозащитно образование (VІ клас); 

- Практическо занятие – покълване на бобени зърна във влажно памуче; 
- Примерни теми и ситуации: 
 

Теми Регламентирана 
ситуация 

Нерегламентирана ситуация 

Тема 1 Есента ни подари. 
Работа с природен 
календар 

Колко много плодове и семена – обследване на различни 
семена, на части от растения (стебло на царевица, 
царевичен кочан, царевична шума, царевична коса), 
обследване в сравнителен план (стебло на царевица и 
стебло на пшеницата, царевичен кочан и бобова 
шушулка); елементарни опити; Моделиране – кукли от 
царевична шума, цветя и животни от царевични кочани 
и семена; низане на семена, изработване на пана от 
сламки и семена; игри – „Избрах си плод”, „Чие е 
семенцето?”, „Стрелба в мишена”, колекции от семена 
(на житни, бобови и др.растения); хербарии; Работа по 
проект „В царството на годишните сезони. Есен” 
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Тема 2 Есенни цветя. Работа 
с природен календар 

Луковици в саксия. Откриване и разглеждане на 
тематичен снимков материал; ориентиране в 
биологичното разнообразие – сравняване на цветя от 
един и същи вид, от различни видове; засаждане на 
луковици; игри: „Приличат си”, „Различават се”, 
„Избрах си цвете”, игри за класификация и сериация, 
рисуване на есенни цветя; икебана. Работа по проект „В 
царството на годишните сезони. Есен”. 

Тема 3 Есен в гората. Работа 
с природен календар 

Есента рисува с боички – разходка в парка; наблюдение, 
есенни багри, листопад, откриване на природни 
материали с причудливи форми, събиране на листа и 
плодове, на дървета и храсти; откриване на сравнения 
(падат като); игри: „Малки следотърсачи”, „Кой ще 
запомни повече?”, „Запомни, иди, намери”, „Хвърлям – 
намирам”; Обучаващи игри – промените в сезоните”, 
„Плод/листо на кое дърво съм?”, „Приличат си”, 
„Различават се”. Работа по проект „В царството на 
годишните сезони”. 

Тема 4 Зелени приятели през 
зимата. Работа с 
природен календар 

Как расте твоето цвете? – наблюдение: развитие на 
луковица, непродуктивно наблюдение – клонки; 
елементарни опити – влияние на природните фактори 
върху растежа и развитието на растенията; практическа 
дейност – грижи за стайните растения; игри за откриване 
на причини и следствия, за изказване на прогностични 
разсъждения. Работа по проект „В царството на 
годишните сезони. Зима.” 

Тема 5 В света на растенията. 
Работа с природен 
календар. 

Дърво, храст или трева – разглеждане на детски 
енциклопедии; наблюдение: растения в близката среда; 
игри: „Запомни, иди, открий”, „Намери същото”, „Моето 
любимо растение”, „Как расте твоето цвете?”; системно 
наблюдение – развитие на засадени луковици. 

Тема 6 Пролет, здравей Телеграма до пролетта – системно наблюдение 
развитието на луковици; репродуктивно наблюдение: 
развитие на дървета, храсти и треви в близката среда. 
Работа по проект „В царството на годишните сезони. 
Пролет”. 

 
2. Дейности на открито сред природата (по маркираната екотуристическа 

мрежа “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”) и в защитената 
територия, където се спазват определени правила за поведение: 

2.1. Рисуване на представители от растителния свят и пейзажи (І-ІV клас); 
Необходими материали: блокче № 4, цветни моливи (фулмастри) или водни бои с 

четки за рисуване, шаблони с цветни илюстрации (снимков материал) на растителни 
видове; 

2.2. Провеждане на занятия сред природата: 
2.3. Интерпретативна беседа с учениците (участниците): 
 Запознаване с растителния свят (зеленото богатство) на Община Несебър – 

Червена пираканта и включващото го растително съобщество в ЗМ „Смриките”, 
редки и защитени растителни видове в ЗМ „Иракли”, естествените вековни 
смесени широколистни гори в ЗМ „Ортото”, характерната бентосна фауна на 
ЗМ „Пясъчна банка Кокетрайс, естественото находище на блатно кокиче и 
уникално растително съобщество в ЗМ „Калината” и др.; 
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 Разпознаване на територията на защитените местности на редки и защитени 
растения от Червената книга на България (том І – Растения). 

 Разпознаване на лечебни (медицински) растения, като: жълт кантарион 
(звъника), мащерка, риган, подбел, бял равнец и др. 

 Разпознаване с най-често срещащите се тревисти видове растения като: бял 
равнец, лечебен камшик, червено поддъбиче, черен бъз, минзухар, теменуга, 
здравец и др. 

 Разпознаване на разпространените храстови видове като: видове боровинки, 
видове хвойни, малина, къпина, шипка и др. 

 Разпознаване на дървесни видове като: цер, космат (бял) дъб, обикновен повет, 
мъждрян, черен бор и др. 

 Беседа с най-малките по сюжетна картина – децата разглеждат изобразени на 
картини зеленчукови растения. Учителят обяснява съдържанието на знаците 
(подземна и надземна част). Ограждане на знак според това каква част от 
(подземна или надземна) се използва за храна; 

 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 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 видовете по семейства; 
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 Запознаване с други използвани имена и любопитни факти за растението; 
 Запознаване с общ вид на растението, цветове, плодове, листа, размножаване, 

местообитание, разпространение; 
2.5. Решаване на екологични тестове, кръстословици и ребуси; 
2.6. Писане на съчинения, есета и разкази по темата; 

 
3. Други дейности по темата: 

3.1. Провеждане на екологично състезание „Флората на Община Несебър” с 
участието на различните възрастови групи; 

3.2. Организиране и провеждане и Общински ученически конкурс за детска 
рисунка, литературно произведение и ученическа разработка на тема: „Зеленото богатство 
на Община Несебър”; 

3.3. Организиране и провеждане на акции по засаждане на дръвчета в общината; 
3.4. Провеждане на доброволчески инициативи „Зелени патрули”. 
3.5. Направа на информационно табло на лечебните растения, цветята и горските 

плодове и гъбите на територията на общината; Популяризиране правилното 
билкосъбиране, събирането на горски плодове и гъби; 

3.6. Организиране на празник на лечебните растения и горските плодове – 
подходяща дата е Еньовден (24-ти юни), защото, според народните вярвания, срещу 
Еньовден билките са особено лековити, затова след зазоряване хората берат звъника, 
здравец, риган, еньовче. Набраните за зимата билки на този ден трябва да са 77 и 
половина. Половинката е за онази болест, за която няма цяр; 
 
VІ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЗАИМОВРЪЗКА С ДИСЦИПЛИНИ СЪС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ. 

- Роден край, Изобразително изкуство, Български език, Околен свят, Човекът и 
природата (І-ІV клас); 

- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 
Изобразително изкуство, 

- География и икономика, Биология и здравно образование (V-VІІІ клас); 
- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 

Изобразително изкуство, 
- География и икономика, Биология и здравно образование. 
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Тематичен модул 5: 
“Фауна на територията на Община Несебър” 

 
І. ЯДРО – Екологично и Природозащитно образование 
ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ – време за провеждане, място за провеждане, възраст на 
участниците. Извънкласните и извънучилищните дейности и занятията следва да са 
разпределени на тематични модули и подмодули с времетраене от 20 до 40 минути, в 
зависимост от модула (подмодула), мястото на провеждане (в зала или на открито сред 
природата), използваните форми и методи на работа (лекция, прожекция, работа в малки 
групи, работа в екип, екскурзия, интерпретация, дидактическа игра, практическо занятие и 
т.н.) и числеността на групата от учениците, участващи в тематичния модул.  

На учениците следва да се предоставя необходимото свободно време за адаптация, 
преди встъпителната кратка беседа по отделния тематичен модул и мотивацията за работа, 
независимо дали занятията се провеждат на закрито в учебна стая или на открито сред 
природата. В случай, че занятията са на открито почивките следва да бъдат заменени със 
свободно време за кратка разходка в района или почивка на определените места за 
краткотраен отдих. 

Мястото на провеждане на занятието ще да бъде детската градина/класната стая, на 
открито сред природата (екотуристическа мрежа “Величествен Балкан, Лазурен бряг и 
Хилядолетна история”) и в защитената територия, където се спазват определени правила 
за поведение. 

 
Учебната програмата е предназначена за деца от детската градина и ученици от 

начален (І-ІV клас), прогимназиален (V-VІІІ клас) и гимназиален (ІХ-ХІІ клас) етап на 
основната образователна степен. 

Част от модулите (подмодулите) могат да се прилагат и при смесени групи от деца 
с родители, студенти с преподаватели, членове на различни клубни форми т.н. 
 
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 Запознаване на децата и учениците с особеностите, разпространението и 

биологията на животинските видовете срещащи се в Община Несебър;  
 Формиране на умение за разпознаване на различни групи животни (бозайници, 

птици, влечуги, риби, насекоми); 
 Разпознаване на основни животински видове на терена, срещащи се в Община 

Несебър; 
 Разширяване познанията си за живата природа на Община Несебър. 
 Децата и Учениците да повишат екологичните си знания и култура. 

 
ІV. ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНИ) 

Фауна, безгръбначни животни (мекотели, насекоми, многоножки, ракообразни, 
кръгли червеи и др.), гръбначни животни (бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби), 
диви животни, орнитофауна, таксон, систематика, опазване и защита, местообитание, 
популация, ареал, резерват, Национален парк, Природен парк, Червена книга, НАТУРА 
2000, Списъци със световно и европейски застрашени видове, национални и световни 
правителствени и неправителствени организации занимаващи се със защита и опазване на 
природата и видове организми. 
 
V. КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая. 

1.1. Изнасяне на открити уроци, подмодули: 
1.2. Прожекции на видео и DVD-филми: 
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 Прожекция на образователен DVD-филм “Величествен Балкан, Лазурен бряг и 
Хилядолетна история”. 

 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; 

 
1.3. Изнасяне на мултимедийни презентации 
 Биоразнообразие в защитените територии и зони по европейската екологична 

мрежа Натура 2000; 
 Мултимедиен диск по човекът и природата, «Просвета» – 5 клас; 
 Компакт диск по човекът и природата, «Анубис» – 6 клас; 
 Мултимедиен диск по химия и опазване на околната среда за 8 клас 
 
1.4. Разиграване на интерактивни екологични игри и занятия, тестове: 
- Приятели с природата – помагало за детската градина, И. Мирчева; 
- Искам да науча: Обичам природата, К.Галчева; 
- Опознавам природата – за подготвителната група на детската градина, 

Г.Илиева; 
- Игрови технологии за ориентиране на детето в света – дидактически игри по 

образователни направления природен и социален свят – 1 и 2 клас; 
- Животните и растенията в гората – учебно табло 1 клас; 
- Моят първи Атлас – 1 и 2 клас, Роден край и околен свят; 
- Тестове, задачи и упражнения за контрол и самоконтрол по човекът и 

природата, 3 клас; 
- Решаване на тестове – Човекът и природата, 4 клас – обобщен преговор, М. 

Максимов; 
- Човекът и природата – 5 клас, помагало за ученици и учители; 
- Тестови задачи по човекът и природата за 6 клас, М. Кабасанова; 
- Тренировъчни тестове – природни науки и екология за външно оценяване след 

7 клас, Н. Велчев и кол; 
- Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8 клас, Г. 

Нейков и кол. 
- „Животни, растения, знаци” (ІІІ-ІV клас); 
- „Оцветяване на защитени животни в парка” (І-ІV клас); 
- „Подреждане на пъзели с диви животни” (І – VI клас); 
- „Фауна, Флора, Знаци” (I-VIII клас); 
- „Разпознаване гласове на птици” (V – VIII клас); 
- Примерни теми и ситуации: 

 
Теми Регламентирана 

ситуация 
Нерегламентирана ситуация 

Тема 1 Сбогом птички 
лекокрили. Работа с 
природен календар 

На добър път – разходка, наблюдение – подготовка на 
птиците за мигриране (събират се на ята, летат на ята); 
скриване на насекоми; събиране на пера и подреждане 
на колекция; игри – „На коя птица е перото”; изказване 
на прогностични разсъждения „Какво ще се случи, ако 
някоя птица не успее да отлети на юг”; Игри за 
класификация; изобразителни игри; работа по проект 
„В царството на годишните сезони. Есен” 
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Тема 2 Къде живеят 
животните? Работа с 
природен календар 

Животните имат домове – наблюдения: поведение на 
животни в близката среда. Откриване на временни и 
постоянни убежища; събиране и подреждане на 
тематичен снимков материал; Игри: „Познай 
животното”, „Назови групата”, „Търся другата част”; 
Обучаващи игри; Игри с правила: „Приличат си”, 
„Различават се”; игри за класификация, нагледно 
моделиране – „Къде живеят животните”. Работа по 
проект „В царството на годишните сезони. Есен” 

Тема 3 Дивите животни през 
зимата. Работа с 
природен календар. 

Малки следотърсачи – наблюдение: поведение на 
животни от близката среда; Игри – „Малки 
следотърсачи”, „Познай по следите”; обучаващи игри: 
„Подреди и назови”. Работа по проект „В царството на 
годишните сезони. Зима” 

Тема 4 И отново с пролетта 
идват в родните места. 
Работа с Природен 
календар 

Добре дошли! – наблюдение поведението на 
прелетните птици; практическа дейност – поставяне на 
материали за построяване на гнезда и др. 

Тема 5 В зоологическата 
градина. Работа с 
природен календар 

Коя е тяхната родина? Прожекция на детски видео и 
DVD-филми; Разглеждане и подреждане на тематичен 
снимков материал; игри за дорисуване, сравняване, 
класификация, моделиране. Работа по проект „В 
царството на годишните сезони. Пролет” 

Тема 6 Домашните животни. 
Работа с Природен 
календар 

В селскостопанския двор и вкъщи – детски видеофилм; 
разглеждане и подреждане на тематичен снимков 
материал; снимки на домашни любимци; игри за 
дорисуване, сравняване, класификация, моделиране. 
Работа по проект „В царството на годишните сезони. 
Пролет”. 

Тема 7 Тайните на насекомите. 
Работа с Природен 
календар 

Лети, пълзи, скача – наблюдение на насекоми в 
близката среда; игри: „Открих животното, което..”, 
„Следотърсачи”,  „Криеница”, „Кой е по-бърз?”, „Лети, 
пълзи, скача...”; игри за класификация, дорисуване, 
моделиране. Работа по проект „В царството на 
годишните сезони. Пролет”. 

 
2. Дейности на открито сред природата (по маркираната екотуристическа мрежа 
“Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”) и в защитената 
територия, където се спазват определени правила за поведение: 

2.1. Рисуване на представители от животинския свят и пейзажи (І-ІV клас); 
Необходими материали: блокче № 4, цветни моливи (флумастери) или водни бои с 

четки за рисуване, шаблони с цветни илюстрации (снимков материал) на животински 
видове; 

2.3. Интерпретативна беседа с учениците (участниците): 
 Разпознаване на най-често срещащите се животински видове в Община Несебър 

като: благороден елен, лисица, сърна, дива свиня, чакал, черен щъркел, 
гривяк,гарван, шипобедрена сухоземна костенурка, крехар (слепок), смок-
мишкар, жаба-дървесница; 

 Занимателни игри за най-малките – разпознаване и назоваване на изобразена 
част от птица (например лястовица). Откриване на нагледно представената част 
от нея (напр. Опашка). Ограждане, назоваване, представяне (словестно) и 
аргументиране на индивидуални решения. Сравняване (по двойки) на части на 
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познати птици. Учителят насърчава децата към обясняване на морфологични и 
функционални особености. 

 Инициативата „Международен ден на птиците – 1 април”. 
2.4. Работа с определители на животинските видове – определител на бозайниците, 

определител на земноводните и влечугите, определител на птиците и т.н.; 
- 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). 

2.5. Решаване на екологични тестове, кръстословици и ребуси; 
2.6. Писане на съчинения, есета и разкази по темата; 

 
3. Други дейности по темата: 

3.1. Провеждане на екологично състезание „Фауната на нашата община” с 
участието на различните възрастови групи; 

3.2. Организиране и провеждане и Общински ученически конкурс за детска 
рисунка, литературно произведение и ученическа разработка на тема: „Животинското 
царство на Община Несебър” 

3.3. Изготвяне на информационно табло на животните под защита; 
3.5. Популяризирайте регламентираните срокове за разрешен лов и риболов; 

 
VІ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЗАИМОВРЪЗКА С ДИСЦИПЛИНИ СЪС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ. 

- Роден край, Изобразително изкуство, Български език, Околен свят, Човекът и 
природата (І-ІV клас); 

- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 
Изобразително изкуство, 

- География и икономика, Биология и здравно образование (V-VІІІ клас); 
- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 

Изобразително изкуство, 
- География и икономика, Биология и здравно образование. 
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Тематичен модул 6: 
“Защитени територии и зони по НАТУРА 2000 на територията 

на Община Несебър” 
 
І. ЯДРО – Екологично и Природозащитно образование 
ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ – време за провеждане, място за провеждане, възраст на 
участниците.  

Извънкласните и извънучилищните дейности и занятията следва да са 
разпределени на тематични модули и подмодули с времетраене около 40 минути, в 
зависимост от модула (подмодула), мястото на провеждане (в зала или на открито сред 
природата), използваните форми и методи на работа (лекция, прожекция, работа в малки 
групи, работа в екип, екскурзия, интерпретация, дидактическа игра, практическо занятие и 
т.н.) и числеността на групата от учениците, участващи в тематичния модул.  

На учениците следва да се предоставя необходимото свободно време за адаптация, 
преди встъпителната кратка беседа по отделния тематичен модул и мотивацията за работа, 
независимо дали занятията се провеждат на закрито в учебна стая или на открито сред 
природата. В случай, че занятията са на открито почивките следва да бъдат заменени със 
свободно време за кратка разходка в района или почивка на определените места за 
краткотраен отдих. 

Мястото на провеждане на занятието ще да бъде класната стая, на открито сред 
природата (екотуристическа мрежа “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна 
история”) и в защитената територия и зона, където се спазват определени правила за 
поведение. 

Учебната програмата е предназначена за ученици от начален (І-ІV клас), 
прогимназиален (V-VІІІ клас) и гимназиален (ІХ-ХІІ клас) етап на основната 
образователна степен. 

Модулите (подмодулите) могат да се прилагат и при смесени групи от деца с 
родители, студенти с преподаватели, членове на различни клубни форми т.н. 
 
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 Запознаване на учениците с природното богатство на Община Несебър – 

защитените територии и защитените зони по НАТУРА 2000; 
 Запознаване с целите им за обявяване и режимите на опазване; 
 Учениците да повишат екологичните си знания и култура. 

 
ІV. ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНИ) 

Защитена зона от общонационалната екологична мрежа НАТУРА 2000, Защитена 
територия, защитена местност, Природна забележителност, Резерват, Национален парк, 
Природен парк, Червена книга, НАТУРА 2000, Списъци със световно и европейски 
застрашени видове, национални и световни правителствени и неправителствени 
организации занимаващи се със защита и опазване на природата и видове организми. 
 
V. КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая. 

1.1. Изнасяне на открити уроци, подмодули: 
1.2. 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”; 
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1.3. Изнасяне на мултимедийни презентации 
 Биоразнообразие в защитените територии и зони по европейската екологична 

мрежа Натура 2000; 
 Мултимедиен диск по човекът и природата, «Просвета» – 5 клас; 
 Компакт диск по човекът и природата, «Анубис» – 6 клас; 
 Мултимедиен диск по химия и опазване на околната среда за 8 клас 
 
1.4. Разиграване на интерактивни екологични игри и занятия, тестове: 
- Игрови технологии за ориентиране на детето в света – дидактически игри по 

образователни направления природен и социален свят – 1 и 2 клас; 
- Животните и растенията в гората – учебно табло 1 клас; 
- Моят първи Атлас – 1 и 2 клас, Роден край и околен свят; 
- Тестове, задачи и упражнения за контрол и самоконтрол по човекът и 

природата, 3 клас; 
- Решаване на тестове – Човекът и природата, 4 клас – обобщен преговор, М. 

Максимов; 
- Човекът и природата – 5 клас, помагало за ученици и учители; 
- Тестови задачи по човекът и природата за 6 клас, М. Кабасанова; 
- Тренировъчни тестове – природни науки и екология за външно оценяване след 

7 клас, Н. Велчев и кол; 
- Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8 клас, Г. 

Нейков и кол. 
 
2. Дейности на открито сред природата (по маркираната екотуристическа мрежа 
“Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”) и в защитената 
територия, където се спазват определени правила за поведение: 

2.1. Екскурзии до защитените територии и местности и маркираните еко-пътеки за 
здравословен и еко-туризъм и формиране на екологична култура и възможност за 
екологично възпитание и образование. 

2.2. Рисуване на пейзажи (І-ІV клас); 
Необходими материали: блокче № 4, цветни моливи (фулмастри) или водни бои с 

четки за рисуване, шаблони с цветни илюстрации (снимков материал); 
2.2. Решаване на екологични тестове, кръстословици и ребуси; 
2.3. Писане на съчинения, есета и разкази по темата; 
2.4. Участие в инициативата „Национално почистване на защитените територии” 

през първата седмица на август. 
 
3. Други дейности по темата: 

3.1. Организиране и провеждане и Общински ученически конкурс за детска 
рисунка, литературно произведение и ученическа разработка на тема: „Защитените 
територии на Община Несебър”; 

3.2. Организиране празник на Натура 2000, на който да се представят пред по-
широка публика (учители, ученици, родители, медии и други гости) презентации, карти, 
снимки, сбирки, рисунки, есета, стихове за Натура 2000 и биологичното разнообразие в 
Европа. Подходящи дати са  

- 2-ри април – Ден на приемане на Директивата за опазване на дивите птици (приета 
е на 2-ри април, 1979 г.); 

- 9-ти май – Ден на Европа; 
- 21-ви май – Ден на приемане на Директивата за запазване на природните 

местообитания, и на дивата флора и фауна (приета на 21-ви май, 1992 г.). 
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VІ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЗАИМОВРЪЗКА С ДИСЦИПЛИНИ СЪС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ. 

- Роден край, Изобразително изкуство, Български език, Околен свят, Човекът и 
природата (І-ІV клас); 

- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 
Изобразително изкуство, 

- География и икономика, Биология и здравно образование (V-VІІІ клас); 
- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 

Изобразително изкуство, 
- География и икономика, Биология и здравно образование. 
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Тематичен модул 7: 
“Интегрирано управление на отпадъците и отпадъците от 

опаковки в Община Несебър” 
 
І. ЯДРО – Екологично и Природозащитно образование; 
ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ – време за провеждане, място за провеждане, възраст на 
участниците.  

Извънкласните дейности и занятията следва да са разпределени на тематични 
модули и подмодули, с времетраене от около 20 до 40 минути, в зависимост от модула 
(подмодула), мястото на провеждане (в зала или на открито сред природата), използваните 
форми и методи на работа (лекция, прожекция, работа в малки групи, работа в екип, 
екскурзия, интерпретация, дидактическа игра, практическо занятие и т.н.) и числеността 
на групата от учениците, участващи в тематичния модул.  

На учениците следва да се предоставя необходимото свободно време за адаптация, 
преди встъпителната кратка беседа по отделния тематичен модул и мотивацията за работа, 
независимо дали занятията се провеждат на закрито в учебна стая или на открито сред 
природата. В случай, че занятията са на открито почивките следва да бъдат заменени със 
свободно време за кратка разходка в района или почивка на определените места за 
краткотраен отдих. 

Мястото на провеждане на занятието може да бъде детската градина/класната стая 
или на открито сред природата (по маркираната екотуристическа мрежа “Величествен 
Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”) и в защитената територия, където се 
спазват определени правила за поведение. 

Учебната програмата е предназначена за деца в предучилищна възраст и ученици 
от начален (І-ІV клас), прогимназиален (V-VІІІ клас) и гимназиален (ІХ-ХІІ клас) етап на 
основната образователна степен. 

Модулите (подмодулите) могат да се прилагат и при смесени групи от деца с 
родители, студенти с преподаватели, стажанти с ученици, членове на различни клубни 
форми т.н. 

 
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Запознаване на децата и учениците с проблемите свързани с отпадъците; 
- Разделно събиране на отпадъци – начин, съдове и извозване; 
- Учениците да повишат екологичните си знания и култура. 

 
ІV. ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНИ) 

Отпадъци, отпадъци от опаковки, разделно събиране на отпадъците, 
оползотворяване, рециклиране,  
 
V. КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая. 

1.1. Прожекции на видео и DVD-филми 
1.2. Изнасяне на презентации и открити уроци – Подмодули. 
1.3. Провеждане (разиграване) на интерактивни екологични игри и занятия: 
- „Оцветяване на тематични книжки” (детската градина); 
- Учебно помагало „Приказка за Жълтурана сладурана и Стъкления Роби” – 

Екобулпак. 
- Пътешествието на Мравчо, книжка за деца, издадена от „ЕКОБАТЕРИ” АД. 
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2. Дейности на открито сред природата (по маркираната екотуристическа 
мрежа “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”) и в защитената 
територия, където се спазват определени правила за поведение: 

2.1. Рисуване на пейзажи (І-ІV клас); 
Необходими материали: блокче № 4, цветни моливи (фулмастри) или водни бои с 

четки за рисуване; 
2.2. Провеждане на занятия сред природата: 
2.3. Участие в инициативата „Национално почистване на защитени територии – 

през първата седмица на август” 
2.4. Работа с представител на организация по оползотворяване; 
 Лекция на тема „Отпадъците и вредата от тях”; 
 Запознаване с необходимостта от разделно събиране на отпадъците; 
2.5. Решаване на екологични тестове, кръстословици и ребуси; 
2.6. Писане на съчинения, есета и разкази по темата; 

 
3. Други дейности по темата: 

3.1. Провеждане на екологично състезание „Бонбони за смет” с участието на 
различните възрастови групи; 

3.2. Организиране и провеждане и Общински ученически конкурс за детска 
рисунка, литературно произведение и ученическа разработка на тема: „Аз изхвърлям 
разделно защото.....”; 

3.3. Организиране и провеждане на акции по почистване на паркове и градинки в 
общината; 

3.4. Организиране и провеждане на акции по почистване на училищните дворове и 
прилежащи площи; 

3.4. Провеждане на доброволчески инициативи „Зелени патрули”. 
 
VІ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЗАИМОВРЪЗКА С ДИСЦИПЛИНИ СЪС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ. 

- Роден край, Изобразително изкуство, Български език, Околен свят, Човекът и 
природата (І-ІV клас); 

- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 
Изобразително изкуство, 

- География и икономика, Биология и здравно образование (V-VІІІ клас); 
- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 

Изобразително изкуство, 
- География и икономика, Биология и здравно образование. 
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Тематичен модул 8  
“Какво е природа и как да я защитаваме” 

 
І. ЯДРО – Природозащитно и Екологично образование. 
ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ – време за провеждане, място за провеждане, възраст на 
участниците.  

Извънкласните и извънучилищните дейности и занятията следва да са 
разпределени на тематични модули и подмодули, с времетраене от около 40 минути, в 
зависимост от модула (подмодула), мястото на провеждане (в зала или на открито сред 
природата), използваните форми и методи на работа (лекция, прожекция, работа в малки 
групи, работа в екип, екскурзия, интерпретация, дидактическа игра, практическо занятие и 
т.н.) и числеността на групата от учениците, участващи в тематичния модул.  

На учениците следва да се предоставя необходимото свободно време за адаптация, 
преди встъпителната кратка беседа по отделния тематичен модул и мотивацията за работа, 
независимо дали занятията се провеждат на закрито в учебна стая или на открито сред 
природата. В случай, че занятията са на открито почивките следва да бъдат заменени със 
свободно време за кратка разходка в района или почивка на определените места за 
краткотраен отдих. 

Занятията се провеждат на закрито (в класната стая), на открито сред природата 
(екотуристическа мрежа “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”) и в 
защитената територия, където се спазват определени правила за поведение. 
Учебната програмата е предназначена за ученици от начален (І-ІV клас), прогимназиален 
(V-VІІІ клас) и гимназиален (ІХ-ХІІ клас) етап на основната образователна степен. 

Част от модулите (подмодулите) могат да се прилагат и при смесени групи от деца 
с родители, студенти с преподаватели, членове на различни клубни форми т.н. 
 
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Запознаване на учениците с елементите на неживата и жива природа;  
- Запознаване с взаимоотношението „Човек” – „Природа”; и по-специално дейности 

като: създаване и изграждане туристически центрове и влиянията, които те оказват 
върху природата; изграждане на туристически маршрути и екопътеки и ползите от 
тях; 

- Запознаване с начините за защита на природата и опазване на природните ресурси; 
- Запознаване с българското и Европейското екологично (природозащитно) 

законодателство; 
- Учениците да повишат екологичното си възпитание и природозащитна култура. 

 
ІV. ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНИ) 

Природа, жива и нежива природа, околна среда, защита, биоразнообразие, почва, 
вода, въздух, слънчева енергия, ландшафт, растения, животни, ендемит, реликт, 
производствени дейности, стопански дейности, индустрия, парникови газове, защитена 
територия, защитена зона, НАТУРА 2000, резерват, Национален парк, Природен парк, 
Червена книга, Списъци със световно и европейски застрашени видове, национални и 
световни правителствени и неправителствени организации занимаващи се със защита и 
опазване на природата и видове организми, екологично законодателство, управление. 
 
V. КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
1. Дейности на закрито в 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 
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Република България, с финансовата помощ на Американска агенция за 
международно развитие; 

- 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 презентации и открити уроци – Подмодули: 
 Биоразнообразие в защитените територии и зони по европейската екологична 

мрежа Натура 2000; 
 Мултимедиен диск по човекът и природата, «Просвета» – 5 клас; 
 Компакт диск по човекът и природата, «Анубис» – 6 клас; 
 Мултимедиен диск по химия и опазване на околната среда за 8 клас 
 
1.3. Провеждане (разиграване) на интерактивни екологични игри, занятие и 

тестове: 
- Игрови технологии за ориентиране на детето в света – дидактически игри по 

образователни направления природен и социален свят – 1 и 2 клас; 
- Животните и растенията в гората – учебно табло 1 клас; 
- Моят първи Атлас – 1 и 2 клас, Роден край и околен свят; 
- Тестове, задачи и упражнения за контрол и самоконтрол по човекът и 

природата, 3 клас; 
- Решаване на тестове – Човекът и природата, 4 клас – обобщен преговор, М. 

Максимов; 
- Човекът и природата – 5 клас, помагало за ученици и учители; 
- Тестови задачи по човекът и природата за 6 клас, М. Кабасанова; 
- Тренировъчни тестове – природни науки и екология за външно оценяване след 

7 клас, Н. Велчев и кол; 
- Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8 клас, Г. 

Нейков и кол. 
- „Оцветяване на защитени растения в парка” (І-ІV клас); 
- „Животни, растения, знаци” (ІІІ-ІV клас); 
 „Оцветяване на защитени растения и животни в парка” (І-ІV клас); 
 „Подреждане на пъзели с редки и защитени растения и животни в парка” (ІІ – 

VІІ клас); 
 „Защитени природни обекти в континентите – национални паркове и резервати” 

– от учебно помагало по География. Програма и сборник от методически 
разработки на урочни и извънурочни дейности за природозащитно образование 
(VІ клас). 

 „Природни зони в Европа. Влияние на човека върху природата на континента – 
обобщение” – от учебно помагало по География. Програма и сборник от 
методически разработки на урочни и извънурочни дейности за природозащитно 
образование (VІІ клас). 

 
2. Дейности на открито сред природата (по маркираната екотуристическа мрежа 
“Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”) и в защитената 
територия, където се спазват определени правила за поведение: 

2.1. Рисуване на представители от животинския и растителен свят (І-ІV клас); 
Необходими материали: блокче № 4, цветни моливи (фулмастри) или водни бои с 

четки за рисуване, шаблони с цветни илюстрации на растителни и животински видове; 
2.2. Провеждане на занятия сред природата: 
2.3. Интерпретативна беседа с учениците: 
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- Запознаване с растителния и животинския свят на община Несебър – най често 
срещаните представители; 

- Разпознаване на терена на редки и защитени растения и животни от Червената 
книга на България (том І – Растения и том ІІ – Животни); 

- Разпознаване на най-често срещащите се растителни и животински видове в 
Община Несебър; 

2.4. Работа с определители на растителни и животинските видове – определител на 
дърветата и храстите, определител на бозайниците, земноводните и влечугите, на птиците 
и др.; 

- Различаване на растителни и животински видове по отделните групи; 
- Запознаване с други използвани имена и любопитни факти за растенията и 

животните; 
- Запознаване с общите белези у растенията и животните, техните особености 

като: разпространение, размножаване, начин на живот; 
2.5. Решаване на екологични тестове, кръстословици и ребуси; 
2.6. Писане на съчинения, есета и разкази по темата; 

 
3. Други дейности по темата: 

3.1. Провеждане на екологично състезание „Опазване на природата на Несебър” с 
участието на различните възрастови групи; 

3.2. Организиране и провеждане и Общински ученически конкурс за детска 
рисунка, литературно произведение и ученическа разработка на тема: „Природните 
красоти на Несебър и околностите му”; 

3.3. Изготвяне и издаване на ученически вестник по темата; 
3.4. Изготвяне и издаване информационни материали (картички, постери, брошури, 

презентации) по темата 
3.5. Организират и провеждат кръгли маси и дискусионни срещи по темата; 
3.6. Организират и провеждат природозащитни акции и кампании (почиствания от 

отпадъци, засаждане на дръвчета и храсти, поставяне на къщички и хранилки за птиците); 
3.7. Организират и провеждат отбелязвания на природозащитни дати (Деня на 

водата, Деня на Земята, Деня на околната среда и др.). 
 
VІ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЗАИМОВРЪЗКА С ДИСЦИПЛИНИ СЪС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ. 

- Роден край, Изобразително изкуство, Български език, Околен свят, Човекът и 
природата (І-ІV клас); 

- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 
Изобразително изкуство, 

- География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на 
околната среда (V-VІІІ клас); 

- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 
Изобразително изкуство, 

- География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на 
околната среда, 
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Тематичен модул 9  
“Защита на горите и горските екосистеми” 

 
І. ЯДРО – Природозащитно и Екологично образование 
ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ – време за провеждане, място за провеждане, възраст на 
участниците.  

Извънкласните и извънучилищните дейности и занятията следва да са 
разпределени на тематични модули и подмодули, с времетраене от около 40 минути, в 
зависимост от модула (подмодула), мястото на провеждане (в зала или на открито сред 
природата), използваните форми и методи на работа (лекция, прожекция, работа в малки 
групи, работа в екип, екскурзия, интерпретация, дидактическа игра, практическо занятие и 
т.н.) и числеността на групата от учениците, участващи в тематичния модул.  

На учениците следва да се предоставя необходимото свободно време за адаптация, 
преди встъпителната кратка беседа по отделния тематичен модул и мотивацията за работа, 
независимо дали занятията се провеждат на закрито в учебна стая или на открито сред 
природата. В случай, че занятията са на открито почивките следва да бъдат заменени със 
свободно време за кратка разходка в района или почивка на определените места за 
краткотраен отдих. 

Занятията следва да се провеждат на закрито (в класната стая), на открито открито 
сред природата (екотуристическа мрежа “Величествен Балкан, Лазурен бряг и 
Хилядолетна история”) и в защитената територия, където се спазват определени правила 
за поведение. 

Учебната програмата е предназначена за ученици от начален (І-ІV клас), 
прогимназиален (V-VІІІ клас) и гимназиален (ІХ-ХІІ клас) етап на основната 
образователна степен. 

Част от модулите (подмодулите) могат да се прилагат и при смесени групи от деца 
с родители, студенти с преподаватели, членове на различни клубни форми т.н. 
 
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Запознаване на учениците със значението на горите и горските екосистеми;  
 Запознаване със степента на ерозия на почвата в следствие на 

неконтролираната сеч и опасностите която тя крие;  
 Запознаване с лесоустройствените проекти на горите в региона; 
 Да се запознаят с опасностите за местообитанията на уникални и световно 

застрашени видове в следствие на прекомерна сеч; 
 Да се запознаят с българското и Европейското природозащитно 

законодателство; 
 Учениците да повишат екологичното си възпитание и природозащитна 

култура. 
 
ІV. ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНИ) 
Природа, околна среда, горска екосистема, дендрология, местообитание, биоразнообразие, 
защита, почва, вода, въздух, растения, животни, ендемит, реликт, човешка дейност, 
стопански дейности, защитена територия, ерозия, екологична култура, еко и селски 
туризъм, устойчив туризъм, резерват, Национален парк, Природен парк, дендрология, 
екологично законодателство, управление. 
 
V. КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
1. Дейности на закрито в 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”, 
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София, изработени по поръчка на Министерство на околната среда и водите на 
Република България, с финансовата помощ на Американска агенция за 
международно развитие; 

- 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 презентации: 
1.3. Провеждане (разиграване) на интерактивни екологични игри: 
- „Оцветяване на дървесни видове срещащи се в защитените територии на 

Община Несебър” (І-ІV клас); 
- „Подреждане на пъзели с дървесни видове” (ІV – VІ клас); 
- „Машина на времето” – от Книгата „Зелено училище за родители” (І-ХІІ клас); 
- „Животни, растения, знаци” (ІІІ-ІV клас); 
- „Фауна, Флора, Знаци” (V-ХІІ клас); 
1.4. Екологични занятия: 
- „Дървета и храсти в гората” - от учебно помагало по Начално образование. 

Програма и сборник от методически разработки на урочни и извънурочни 
дейности за природозащитно образование (ІІІ клас). 

- „Значение и опазване на гората” - от учебно помагало по Начално образование. 
Програма и сборник от методически разработки на урочни и извънурочни 

- дейности за природозащитно образование (ІІІ клас). 
- „Защо умират горите?” - от учебно помагало по Биология. Програма и сборник 

от методически разработки на урочни и извънурочни дейности за 
природозащитно образование (V клас). 

- „Защитени природни обекти в континентите – национални паркове и резервати” 
– от География. Програма и сборник от методически разработки на урочни и 
извънурочни дейности за природозащитно образование (VІ клас). 

- „Природни зони в Европа. Влияние на човека върху природата на континента – 
обобщение” – от География. Програма и сборник от методически разработки на 
урочни и извънурочни дейности за природозащитно образование (VІІ клас). 

 
2. Дейности на открито сред природата (по маркираната екотуристическа мрежа 
“Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”) и в защитената 
територия, където се спазват определени правила за поведение: 

2.1. Рисуване на дървесни видове срещащи се в Община Несебър (І-ІV клас); 
Необходими материали: блокче № 4, цветни моливи (фулмастри) или водни бои с четки за 
рисуване, шаблони с цветни илюстрации (снимков материал) на дървесни видове; 

2.2. Интерпретативна беседа с учениците: 
 „Важното значението (екологичната стойност) на горите за нашето бъдеще”; 
 Разпознаване на терена на различните дървесни видове като: широколисти (цер, 

космат (бял) дъб, мъждрян, обикновен повет и др.) и иглолистни (черен бор и 
др.); 

 Разпространение (пояси) на дървесните видове в Община Несебър; 
2.3. Работа с определител на дървесните видове; 
- Различаване на отделните дървесни видове; 
- Запознаване с други използвани имена и любопитни факти за дървесните 

видове; 
- Запознаване с общите характеристики на отделните дървесни видове, като: 

листа, месторастене, разпространение и т.н.; 
2.4. Решаване на екологични тестове, кръстословици и ребуси; 
2.5. Писане на съчинения, есета и разкази по темата за опазването на горите. 
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3. Други дейности по темата: 
3.1. Организиране и провеждане и Общински ученически конкурс за детска 

рисунка, литературно произведение и ученическа разработка на тема: „Зеленото богатство 
на Несебър”; 

3.3. Организиране и провеждане на акции по засаждане на дръвчета в общината. 
3.4. Отбелязване на Седмицата на гората (първата пълна седмица на месец април). 

 
VІ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЗАИМОВРЪЗКА С ДИСЦИПЛИНИ СЪС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ. 

- Роден край, Изобразително изкуство, Български език, Околен свят, Човекът и 
природата (І-ІV клас); 

- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 
Изобразително изкуство; 

- География и икономика, Биология и здравно образование (V-VІІІ клас); 
- Български език, Литература, История и цивилизация, Човекът и природата, 

Изобразително изкуство, 
- География и икономика, Биология и здравно образование. 
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V. Методически насоки за прилагане на програмата 
Работата на обучителя с учебната програма при подготовката на всяко конкретно 

занимание (учебен модул) включва последователност от следните дейности: 
1.1.Избор на целите (очакваните резултати или част от тях) според възрастта на 

групата и описаните по-горе тематични модули и ядра. 
1.2.Избор на понятията (дефинициите), с които ще се формира или ще се обогатява 

обема и съдържанието им. 
1.3.Избор на дейностите, които ще извършват учениците и съответните 

дидактически средства. 
1.4.Избор на между-предметните връзки, които ще се реализират според възрастта 

на групата и достигнатото образователното ниво в учебното заведение. 
1.5.Установяване на съответствията между избраните цели, понятия, дейности, 

предметни и между предметни връзки с учебното съдържание в учебниците и учебните 
помагала. 

Предвид специфичните особености и характер на конкретното учебно заведение и 
участниците, включени в нея се допуска обогатяване на учебното съдържание. 

При прилагане на програмата се допуска също и преструктуриране и комбиниране 
на тематичните модули в рамките на едно и също учебно съдържание (ядро). 

 
1. План за изпълнение и финансово обезпечение на програмата 
План за изпълнение на програмата и съответното и финансово обезпечение. 

№ Дейности Изпълнител Необх. 
средства 

Срок на 
изпълне 

ние 

Източник на 
финансиране 

1. Осъществяване на акции за 
почистване на града и зелените площи 

Община Несебър 2 000 сезонно Община Несебър 

2. Закупуване на учебни помагала и 
пособия 

Община Несебър 2 000 постоянен Община Несебър 

3. Организиране на срещи на децата и 
учениците с озеленители, 
представители на организации за 
оползотворяване, определители на 
висшите растения, определители на 
животинските видове 

Община Несебър, 
Екологични НПО 

 
5 000 

постоянен Община Несебър 

4. Закупуване на Мултимедиен диск по 
човекът и природата, «Просвета» – 5 
клас; 
Компакт диск по човекът и природата, 
«Анубис» – 6 клас; 
Мултимедиен диск по химия и 
опазване на околната среда за 8 клас в 
достатъчни за провеждане на 
занятията количества 

Община Несебър 5 000 постоянен Община Несебър 

5. Осигуряване на транспортен превоз на 
деца и ученици до Екотуристическата 
мрежа «Величествен Балкан, Лазурен 
Бряг, Хилядолетна история» и до 
защитените територии и зони в 
Община Несебър 

Община Несебър 5 000 постоянен Община Несебър 

6. Закупуване на предметни награди за 
провеждане на викторини свързани с 
опазването на околната среда в 
детските градини и училищата 

Община Несебър 1 000 постоянен Община Несебър 

7. Осигуряване на помещения – 
собствени или под наем, с възможност 
за мултимедийни презентации и 
прожекции на образователни филми 

Община Несебър 2 000 постоянен Община Несебър 

8. Създаване на методически 
ръководства и пособия за екологично 
образование 

Община Несебър, 
НПО 

5 000 постоянен Международни 
Проекти 
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11. Моята първа енциклопедия за Планетата Земя; 
12. Открития и факти за растенията; 
13. Искам всичко да знам, „Прес”, 2004 г. 
14. Приказка за Жълтурана сладурана и Стъкления Роби – учебно помагало, Екобулпак 
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15. Моята първа книга за животните в България, Пан. 
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3. Кратък речник на термините и съдържание на понятията 
Абиотичен (фактор) – фактор от неживата природа (температура, светлина и др.). 
Антропопресия (антропогенен натиск) – негативни промени в природната среда под 
въздействие на човека. 
Антропофити – растения, чието разпространение е свързано с човешката дейност. 
Ареал – област на естествено разпространение на даден биологичен вид. 
Балкански ендемит – вид, който се среща само и единствено на Балканския полуостров и 
никъде другаде по света. 
Биологични запаси – фитомасата, получена от всички екземпляри на даден вид във всички 
участъци, както пригодни, така и непригодни за заготовка – нископродуктивни, 
труднодостъпни. 
Биологичен мониторинг – наблюдение на реакцията на избрани организми (животни и 
растения – биомонитори). 
Биологично разнообразие – всички живи организми, които населяват нашата планета. 
Биоразнообразието включва всички видове микроорганизми, растения и животни, 
генетичният им фонд и екосистемите, в които те съществуват в природата. 
Бракониерство – нарушаване на законовите норми за опазване на природните ценности с 
цел лично облагодетелстване (включва всички форми на посегателства към всички типове 
природни ценности) 
Български ендемит – вид, който се среща само и единствено в България и никъде другаде 
по света. 
Вегетационен период – времето от началото на развитието на растението (разлистване, 
развитие на надземната част, поникване) до края (листопад, отмиране на надземната част). 
Глациален реликт – вид, съхранил се от ледниковия период до наши дни. 
Горска постилка – плътно лежащият върху почвата многогодишен слой от мъртви 
растителни части (листа, плодове, цветове, кора, клонки и др.) 
Доминант – вид, който е представен с най-много индивиди, дава най-голяма биомаса в 
съобществото и неговото име едификатор вид, който обуславя условията за живот в 
съобществото 
Дървесен вид – многогодишно растение с едно добре развито вдървеняло стъбло, което се 
разклонява на определена височина. 
Екологичен коридор – територия, която осигурява връзката на местообитания със 
специфични биотични и абиотични характеристики и осигурява безпрепятствената 
миграция на видовете, поток и обмен на гени. 
Екологичен мониторинг – система за наблюдение, оценка и прогноза на състоянието на 
околната среда. 
Екологичен статус (екостатус) – в по-тесен смисъл съответства на природозащитно 
значение. 
Екологична ниша – част от местообитанието, характерно със специфична 
микрокомбинация от екологични фактори. 
Екосистема – взаимодействието между живите организми помежду им и между тях и 
неживата среда на техните местообитания. 
Експлоатационни запаси – фитомасата, образувана от търговски ценните екземпляри в 
участъка, пригодни за заготовка. 
Ендемит – вид (таксон) микроорганизъм, гъба, растение или животно, който се среща 
единствено в определен географски район (например европейски, балкански, български, 
локален за даден район). 
Еутрофен – воден басейн, който е богат на хранителни вещества (нитрати, фосфати и др.) 
за фотоавтотрофи. 
Защитена зона – територия, включена в Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. 
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Защитена територия – територия предназначена за опазване на биологичното 
разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на 
характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. 
Зона за биологичен обмен – територии, които осигуряват възможността за генетична 
връзка, както между животинските, така и между растителните популации и съобщества. 
Интерпретиране – въвеждане, даване на фактическа информация, подчертаване на 
особеностите при представяне на какъвто и да било обект на определена територия. 
Комплексен екологичен мониторинг – наблюдение на състоянието на неживите 
(абиотични) фактори на околната среда (напреднала акумулация на тежки метали) в 
съчетание с биологичния мониторинг. 
Консервационна значимост – определя се от концентрацията и броя на редките и 
застрашени видове, включени в Червена книга на България. 
Ксерофит – вид, обитаващ сухи местообитания. 
Култура (горска) – гора или горски участък, създаден чрез залесяване. 
Ландшафт – територия със специфичен облик, елементите, на която са възникнали като 
резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки фактори. 
Литорал – крайбрежна зона на езера, в която растат водорасли и други растения. 
Локален ендемит – вид, който се среща само в една или няколко съседни местности на 
един район и никъде другаде по света. 
Макромицет – гъба с едроплодно тяло, забележимо с невъоръжено око. 
Мезоксерофит – вид, обитаващ полусухи местообитания. 
Микота – съвкупността от гъбните видове, обитаващи определена територия (област, 
район, защитена територия, растително съобщество, биоценоза), терминът е аналогичен на 
термините флора и фауна. 
Национална екологична мрежа – включва защитените територии и защитените зони в 
България. 
Насаждение – естествената горска растителност на определена територия. 
Орофитни съобщества – високопланински съобщества от растения и животни. 
Паразитна гъба – гъба, хранеща се с жива тъкан. 
Планктон – комплекс от организми, които пасивно се носят във водата 
Плодно тяло – орган, в който се образуват половите спори 
Популация – териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, които 
могат свободно да обменят генетичен материал помежду си. 
Реликтни фитоценози – фитоценози, чиито състав и структура са сходни с тези от 
времето на заледяванията или преди това. 
Сапротрофна гъба – гъба, хранеща се с мъртва органична материя. 
Стенотопен – вид, разпространен в изключително малка екологична ниша с много 
специфични условия. 
Субендемит – вид, който освен в дадена област има изолирано находище и в друга близка 
географска област. 
Сукцесия (растителна) – естествена замяна на едни съобщества с други. 
Точково разпространение – популация(и), които заемат много малки територии (от 
няколко квадратни метра до няколко десетки метра). 
Трансект – ориентиран по хабитати или екологични зони маршрут с оглед покриването на 
представителни зони от биоразнообразието. 
Тревисто растение – растение, чието стъбло не вдървенява, а надземната му част отмира 
всяка есен. 
Фитогенфонд – цялото генетично богатство при растенията. 
Хабитат – част от територията с относителна еднаквост на жизнените условия 
Храст – многогодишно растение с няколко равностойни вдървенели стълба, като 
разклонението е непосредствено над земята. 


