BULGARIA

В съвременния свят, където природните ресурси се изчерпват всеки ден, е
необходимо да се предприемат устойчиви стъпки, а не ежедневни решения, за да се
опази околната среда. Въпреки че науката намира решения на някои екологични
проблеми в краткосрочен план, има нужда от развитие, при което да се възприемат
екологично поведение.
Поради увеличаването на екологичните отпечатъци от ден на ден, природата не
може да се обновява.
За да продължи устойчивият живот, хората трябва да са наясно с този проблем!
• Но как ще бъде?
• С индивидуална екологична грамотност!
• Екологията е клон на науката, който изследва връзките между живите същества
помежду си и тяхната нежива среда и свързаните с тях процеси.
• Екологично грамотен - който научава науката за нашия дом, за нашия свят /
природата; човек, който предава тази наука на живота си и продължава живота си в
тази посока
• Екологичната грамотност може да се определи като „разбиране на природните
процеси, които правят живота на земята възможен, или показване на знания,
умения, нагласи, ценности и разбиране към природата“.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРИРОДАТА ЧРЕЗ
ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ
Вторият проект, по който работи ДГ 178“ Сребърно копитце“ с ръководител на
проекта старши учител Нурай Фучиджи , се казва „ Ecological Literate Kids“. С него се
стремим от ранна детска възраст да поставим началото на екологична култура и
възпитание у нашите деца.
Цел на проекта:
• Да се постави начало на екосъобразно поведение у децата.
• Да се посочат пътищата за общуване на човека с природата, от които зависи
здравето на планетата и нашите деца.
• Децата да участват в различни инициативи свързани с опазване на околната среда,
да се грижат за растителния и животински свят по посока на изграждане на
ценностна система, ориентирана към здравословен начин на живот.
Този проект е eTwinnig проект и се осъществява в тази платформа, чрез
съвместната дейност на няколко държави – Турция (координатор), Азарбейджан,
Украйна, Румъния, Португалия и България.
Всеки месец се поставят задачи, които се осъществяват с децата,
документират с колажи или видеа, след което се качват в eTwinning платформата. По
този начин има възможност да се обменя опит и да се види какъв подход, метод или
средства използват колегите в другите държави.

Родители и деца, заедно изготвихме табло на проекта

“Ecological Literate Kids”

Учителите осъществихме онлайн
среща и обсъдихме задачите по
проекта.

Имаше уебинар за
децата на тема:
„Екология и опазване
на околната среда“

Засадихме семена, полагахме грижа за тях и
наблюдавахме растежа и развитието им

Създадохме и играхме образователни игри с Web.2.0. инструменти.

Изработихме и наблюдавахме мини кръговрат на водата.

Имаше среща с експерт за
приготвяне на компост.

С децата приготвихме компост

