BULGARIA

ECOLOGICAL LITERATE KİDS
Около 20 деца от първа „Б“ група „Пчеличка“ на ДГ 178“Сребърно
копитце“ гр. София, под ръководството на старши учител Нурай Фучиджи
участваха в eTwinning проект „ECOLOGICAL LITERATE KIDS“, основан от Zeliha
GÜNEŞ DEMİR от Fatma ULUDAĞ от Турция.
Проекта бе реализиран със съвместното участие на общо 16 учители,
десет от Турция, двама от Азербайджан и по един от Португалия, България,
Латвия и Украйна.
Целевата аудитория на проекта бяха деца на възраст между 4 и 11
години. Дейностите по проекта бяха планирани и изпълнени за общо пет
месеца между януари - май 2021 г.

С проекта нашата цел бе да възпитаме децата да възприемат
взаимоотношенията в природата, да живеят в хармония с нея и да притежават
знания, умения и отношение за опазване на околната среда . В рамките на
тази обща цел си поставихме следните конкретни задачи.
• Да се повиши осведомеността относно екологията и образованието по
опазването на околната среда (почва, вода, въздух, биологично
разнообразие, екосистема, природни ресурси, устойчив живот),
• Да се даде възможност на децата да се докоснат до природата
• Да се развие съзнателна перспектива за защита на природата, чрез
разпознаване на жизнената среда
• Да са наясно с функционирането на екосистемите и положителните и
отрицателните ефекти на хората върху тази екосистема
• Да се развие положително отношение към природата, чрез разбиране на
езика на природата
• Да се гарантира развитието на устойчиво осъзнаване на живота.
• Да се интегрират иновации - Web 2.0 инструменти в дейностите и да се
развият знанията и уменията на децата в дигиталните технологии

За лого на проекта с доста убедителен глас спечели нашето - на ДГ
178“Сребърно копитце“ гр. София/ БЪЛГАРИЯ
We organized a competition at the end of January for the logo selection of
our project named Ecological Literate Kids. A total of 559 people participated in our
contest, which we prepared with 15 logos in total. The winning logo of our
competition and our top three logos:
While our logo, Nuray FUCHIDZHI, which won the first place with 55.8% of
the votes, was our teacher, and our teacher Fatma ULUDAĞ prepared the second
one with 15.5% votes. Our logo, which took 3rd place with 11% of votes, belongs to
our teacher Derya YAĞMUR. To our other teachers and students who designed the
logo; We would also like to thank our parents and friends who supported us by
participating in our competition.

Проектът бе завършен с активното участие на нашите деца и родители.
Децата бяха поощрени със сертификати!

