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 Националният конкурс “Иновативни практики в управлението” се провежда по 
направление “Квалификация на педагогическите кадри”.  28 отбора – по един за всяка 
област, са формирани от регионалните инспекторати по образованието. По правилата на 
конкурса в иновативния отбор на всяко РИО има по един представител на институцията и 
по четирима директори на училища. 
 Иновативният отбор на РИО – Плевен е с ръководител Даниела Бачовска, началник 
на отдел "Инспектиране и организационно-методическа дейност" в Регионалния 
инспекторат по образованието, а в екипа са четирима директори – Цветелин Горанов - НУ 
“Христо Ботев” в Плевен, Теодора Влахова - ОУ “Св. Климент Охридски” в Буковлък, 
Малинка Маринова - ПГ по туризъм и Невена Арабаджиева - ПГ по ресторантьорство, 
търговия и обслужване. 
 Тематично направление: Иновативни подходи в управлението за взаимодействие 
със заинтересовани страни   
 Тема: Медиите, бизнесът и училището – партньори в успеха 
 Идея:  Медии, бизнес и училище – всички заедно – да работим за опазване на 
красивата природа на България, за повишаване  екологичната култура на подрастващото 
поколение, за привличане на нови последователи. 
 Проблем: Недостатъчно ниво на екологичната култура на подрастващото 
поколение и необходимост от обединяване на усилията на медиите, бизнеса и училището 
за изграждане на отговорно отношение към опазването на околната среда днес и  в 
бъдеще. 
 Цели: 

1. Запознаване с проблемите на околната среда и с международните стандарти за 
управление на околната среда - намаляване на вредното въздействие от 
дейности върху околната среда и постигане на непрекъснато усъвършенстване 
на процесите за опазване на околната среда. 

2. Създаване и прилагане на политики за насърчаване на личната отговорност на 
всеки за опазването на природата. 

3. Изграждане на съвременната визия на училище с насоченост към опазване на 
околната среда  и разширяване на мисията му  чрез изграждане на активно и 
позитивно отношение към природата. 

4. Изграждане на партньорства за намиране на системни и устойчиви решения. 
5. Популяризиране на добрите училищни практики с подкрепата на медиите. 
 

Проектът на отбора от регион Плевен е ориентиран към реализиране на добри 
училищни практики за привличане на бизнеса и медиите за устойчиво развитие на 
българското училище и за прилагане на нови подходи и методи за ефективна колективна 
дейност от равнопоставени партньори, обединили усилията си за решаването на проблем, 
който е важен за цялата планета – опазването на околната среда и природните ресурси. 



Промяна в начина на мислене, екологично образование, повишаване на общата 
култура и възпитаването на младежта за опазването на българската природа – това са днес 
едни от главните задачи, които стоят пред всички нас – училище, бизнес, медии, пред 
цялото общество. 

Учениците са основните участници в доброволните дейности за опазване на 
българската природа. Участвайки непосредствено в мероприятията, те имат уникалната 
възможност да се докоснат до красотата на природата и да придобият ценни познания и 
умения, които не могат да бъдат научени в класната стая. По този начин ще се постигне 
осмисляне на свободното време на учениците и гарантиране на тяхното активно участие. 

Основните дейности са заложени по месеци с конкретна цел, очаквани резултати, 
индикатори за успех и постигяане на прозрачност: 
1. Работна среща на отбора с представителите на партньорите от страна на бизнеса и 

медиите – м. февруари 
2. Информационни дейности за формиране на целевата група-ученици, учители, 

родители – м. февруари 
3. Провеждане на анкета за уточняване на нивото на знания и компетентности, свързани 

с екологичното образование – м. февруари 
4. Обявяване на конкурси – м. март: 

a. За есе, стихотворение, приказка, рисунка на тема „Природата – безценен дар“ 
b. Презентация „Биоразнообразието в Плевенски регион“; 
c. Фотоизложба „Красотата на природата и човешкото влияние върху нея“ 

5. Здравословно хранене с екологични продукти – м. април 
6. Отбелязване на международния ден на птиците – 1 април. Посещение в с. Байкал. 
7. Участие в национална инициатива „Да почистим България за един ден“ – 22 април: 

a. Почистване на районите около училището; 
b. Засаждане на дръвчета, цветни лехи; 
c. Оформяне на зелен кът от билки в класните стаи. 

8. Занаятчийска екоработилница - изработване на изделия от рециклирана  хартия, 
найлонови торбички и др.  /чантички, украшени , сувенири/ - м. май 

9. Провеждане на  дебат на тема: „Човешката намеса в природата „за“ и „против“– м. май 
10. Провеждане на анкета за изходно ниво на знанията и компетентностите, свързани с 

екологичното образование  след провеждане на  мероприятията – м. май 
11. Заключителна инициатива  - Провеждане на Екофорум. 

Устойчивост на проекта: 
Разделно събиране на отпадъците  във всяко училище – осигуряване на кошчета за 

разделно събиране на отпадъците  за всяка класна стая  
Изграждане на 4 клуба „Млад Еколог“ за продължаване на образователните и 

разяснителни дейности по  опазване на околната среда.  
Учениците – бъдещи стопани на своята територия, ще придобият самочувствието на 

активни и значими членове на гражданското общество. 
Популяризиране на добрите училищни практики с подкрепата на медиите и в 

другите училища 
Изграждане на устойчиви партньорства с бизнеса и медиите за успешното развитие 

на училищата. 
Дейностите по проекта са с глобален характер и дългосрочен обхват във времето. С 

предизвикателствата на очакваните промени в икономическо и социално направление тези  
партньорства ще бъдат ясна визия за бъдещето на учениците в общото Европейско 
семейство. 

         
 


