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Аз и природата
Вестникът се издава от отбора на РИО – Плевен, участник в конкурса «Иновативни практики в управлениет»

ЗА КОНКУРСА,
ОРГАНИЗАТОРИТЕ
И УЧАСТНИЦИТЕ

В изпълнение на дейност 7.5.2.
по Национална програма «Квалификация» за 2011 г., Решение
№ 216 от 04.04.2011 г. на МС,
Дирекция „Квалификация и кариерно развитие” към МОМН и
Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)
организират конкурс за директори «Иновативни практики в
управлението» в следните тематични области:
1. Иновативни подходи в управлението за повишаване качеството на обучението по роден
език;
2. Управление за развитие на
нови и творчески практики при
използване на ИКТ в учебната
дейност;
3. Иновативни подходи в управлението за взаимодействие със
заинтересовани страни;
4. Иновативни подходи в управлението за развиване на граждански и социални компетентности у учениците.
Надпреварата е между 28-те
области в страната за разработване и реализиране на иновативни управленски практики в
областта на образованието. Всяка област се представя от екип
от четирима директори и един
експерт от РИО. Всеки екип разработва теоретично иновация в
една от четирите тематични области, апробира я в училищата,
чиито директори са членове на
отбора, както и във възможно по
– голям брой училища от съответната област.
Теоретичните разработки и
всички дейности по прилагането на иновацията се публикуват
в сайтовете на училищата, РИО,
НИОКСО, както и в електронното издание «Училищен мениджър».
Оценяването на разработките
ще се прави, както от определена комисия, включваща експерти от МОМН и НИОКСО, така и
от публична оценка с рейтингова скала. Ще бъдат излъчени 10
отбора, които през м. ноември
2012 г ще участват във финалния кръг на конкурса - публична
защита на проекта.

УЧАСТИЕ НА ПЛЕВЕНСКИЯ ИНОВАТИВЕН ОТБОР

Тематично направление: Иновативни подходи в управлението за взаимодействие със
заинтересовани страни
Тема: Медиите, бизнесът и училището – партньори в успеха
Екип:
Ръководител на отбора: Даниела Бачовска-Кожухарова - Началник на отдел «Инспектиране и организационно-методическа дейност», Регионален инспекторат по образованието - Плевен
Членове:
1. Цветелин Горанов - директор на НУ «Христо Ботев» - Плевен
2. Теодора Влахова- директор на ОУ «Св. Климент Охридски»- с. Буковлък, Плевен
3. Малинка Маринова - директор на ПГ по туризъм „Алеко Константинов”- Плевен
4. Невена Арабаджиева - директор на ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване
– Плевен
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 област 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 младите хора да опазват 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.
Природата не е даденост, а дар, за
който ние – хората, трябва да се грижим и пазим. Ако не намерим начин
да опазим природата днес, качеството на живот на идните поколения ще
бъде силно засегнато. Затова опазването на околната среда трябва да стане приоритет и лична отговорност на
отделния човек, на институцията, на
бизнеса и обществото.
На това трябва да научим и децата...
Надяваме се, че след като обществеността се запознае с всички дейности,
заложени в иновациите, към нашата
кауза ще се присъединят и други заинтересувани страни, за да допълнят клетките в пчелната пита на иновацията:
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СТАРТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

Работна среща на отбора с представителите на партньорите от страна на бизнеса и медиите
На 22.02.2012 г. на специална работна среща отборът и
представителите на партньорите от страна на бизнеса, институциите и медиите изразиха готовност за обединяване на
усилията в подкрепа на преодоляване на стереотипите, повишаване на екологичната култура на подрастващите, опазване на околната среда и природните ресурси.
Даниела Бачовска-Кожухарова - Началник на отдел «Инспектиране и организационно-методическа дейност» в Регионален инспекторат по образованието – Плевен сподели,
че „идеята, която има отборът ни за иновация, може да бъде
приложима във всяко училище… Децата са нашето бъдеще
и както ние ги научим да опазват природата, така те ще се
грижат за нея”. Малинка Маринова- директор на ПГ по туризъм „Алеко Константинов”, и Невена Арабаджиева - директор на ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване –
Плевен, разказаха повече за проекта и за дейностите, които
са заложени.
Не липсваше ентусиазъм, активност и съпричастност към
поставените проблеми. Заявени бяха конкретни ангажименти от Браншовата бизнес камара - Плевен, Сънрайз травъл,
Регионална инспекция по околна среда и водите – Плевен,
Регионален исторически музей – Плевен, Фондация за околна среда и земеделие, “АБВ – Петкови” ООД, вестник „Посредник”, вестник „Посоки”, „Дарик”, „Зетра”-ТВ и др.
Албена Тотева - началник на Регионалния инспекторат
по образованието в Плевен, благодари на медиите, институциите и бизнеса и подчерта, че отборът има нужда от тях-

ната подкрепа и сътрудничество. “Основна цел в работата
на инспектората, на директорите на училищата и детските
градини е координация, взаимодействие и сътрудничество
със заинтересовани страни. Идеята на участието на този
иновативен отбор е да представи добрите практики в тази
посока. Нека да пожелаем успех на нашия отбор. Няма да
крия, че амбициите и очакванията ни са големи. Смятаме,
че отборът ги заслужава и затова им пожелаваме да спечелят първото място”- каза на срещата Албена Тотева.

ФОРМИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

Информационни дейности за формиране на целевата група - ученици, учители, родители

За опазването на околната среда е необходима подкрепата и активното участие на всички групи от населението.
Формирането на нови модели на поведение на обществото
е стратегическа цел, заложена в Националната стратегия за
околна среда 2009 – 2018 г., разработена от Министерство на
околната среда и водите. Дейностите по проекта ще допринесат за правилното разбиране на обществото за екологичните проблеми и за опазването на средата, в която живеем.
Затова се проведоха редица срещи в четирите училища,
участници в проекта, изготвени бяха информационни листове и плакати за запознаване на учителските колективи,
учениците и родителската общност с проекта, с цел обединяване на усилията за работа в посока на правилно отношение към околната среда.
АНКЕТА
1.Къде предпочиташ да си: сред природата; на море; на
кафе; в къщи пред компютъра; в спортната зала.
2.Подреди изброените думи по значимост за теб: семейство, училище, спорт, дискотека, приятели, хоби
3.Посочи три свои положителни качества 4.Посочи три свои отрицателни качества 5.Какво означава околна среда?
6.Има ли нужда от опазването на околната среда и ако
има защо?
7.Какво означава екология?

8.Кои видове птици, които обитават България, познаваш?
9.Целта на защитените територии е.......
10.Какво става с боклуците, след като ги изхвърлим?
11. Посочи в кой цвят контейнер какви боклуци се
изхвълят:
зеленсинжълт12.Какво според теб означава да се храним здравословно?
13.Имаш ли идея как можеш да направиш мястото, в което живееш, по-чисто и красиво?
14.В кое училище учиш и в кой клас си?
Проведената анкета наистина целеше проучване информираността на учениците по проблемите на екологичното
образование, но най-ценното е, че чрез нея успяхме да измерим и идентифицираме настроенията на подрастващите
– от началното училище през прогимназиален етап до горен
курс. Разликата е в начина на изразяване, в обхвата на знания. По-важното е желанието, готовността и отговорността, с която се отнесоха към попълването на анкетата. Почти
всички отговори на въпрос №6 са сходни – има нужда от
опазване на околната среда, защото по този начин пазим
себе си, близките, хората, пазим живота на Земята… Всичко
това осмисля дейностите, свързани с иновацията и с всички
бъдещи екологични проекти.

Провеждане на анкета за уточняване на нивото на знания и компетентности, свързани с екологичното образование.

Аз и природата
Обявяване на конкурси:

Ресурсите на планетата застрашително намаляват. Овладяването на ситуацията зависи от осъзнаването й. Човечеството разполага само с една планета. Единствено на нея
разчитаме за храна, вода, енергия, подслон... В настоящия
момент сякаш сме изправени пред поредното предизвикателство в историята на човечеството. Проблем, който ще
засегне всеки отделен човек, начина му на живот и начина
му на мислене. Колко вода да ползвам? Мога ли да намаля
консумацията си на храна? Събирам ли разделно боклука?
Разумно ли е потреблението ми на дрехи, електроника, хар-
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тия и други? Мисля ли изобщо по тези въпроси?
Затова основната цел на конкурсите е да се стимулира
творческото въображение на децата и младите хора, да се
подкрепи талантът на подрастващите, които са най-добрите
посланици на идеята за съхраняване на природата. Тези
конкурси способстват и за развитието на иновационния потенциал на всеки ученик и учител. Създават условия за балансиране между изискванията на традиционното образование и необходимостта младите хора да получат нови умения
като инициативност, работа в екип, доброволчество.

Есе, стихотворение, приказка, рисунка
на тема „Природата – безценен дар“

ПРИРОДАТА – БЕЗЦЕНЕН ДАР

Природата – извор на живот
Природата - това съм аз!
Но моля, не изпадайте в захлас!
Тъй както тя създава всички живини,
така и аз допълвам нейните лъчи.
Природата е вечно в мен!
От жизнения извор съм опианен.
Че всичко диво, живо и красиво
влияе да живея днес аз по-щастливо.
Природата – живот и красота,
Перпетум мобиле е на света.
Величието й във мене се вселява
и само тя искра-живот дарява.

Тодор Иванов Петров - 9 а клас
ПГРТО - Плевен

На където и да се обърнеш,
Хубостите й ще зърнеш.
Голяма е нейната закрила
И нежността си за всеки е разкрила.
Нищичко не пречи да я обогатиш
Като цвете или дръвче насадиш.
От векове тя съществува
И девствеността в нея присъствува.
Морета и планини в себе си е побрала –
Всичко красиво в едно е събрала.
Сърцето на земята някои я наричат
И да я опазват всички я наричат.
Сърцето на Земята някои я наричат
И да я опазват се заричат.
С една дума я назовава народа –
Нашата безценна природа!

Вили Пеева ХІа клас
ПГ по туризъм
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ПРИРОДАТА - БЕЗЦЕНЕН ДАР

ЩЕ СЕ ВРЪЩАМ ПРИ ТЕБЕ, ЗЕМЯ

Опаковка – две,
затъмнено небе,
химикали безброй
и боклуци под строй!

Идвам при тебе, Гора, приеме ме,
приказка малка ще ти разкажа,
както някога, в ранни години
майка ми песни за тебе е пяла.

Парников ефект природен дефект.
Почти всичко е ГМО...
Земята за боклук е депо.
„Човешки синдром”,
пред простотията поклон,
всеки чупи и хаби,
и малко по малко руши...
Но, хора, - спрете!
Да рушите природата – престанете!!
Осъзнайте се навреме,
ако въобще ви „дреме”!!!
Нашата планета - Земя
пълна е с безброй блага,
тук уникално е всичко –
и животни, и птички...
Тук всичко е прекрасно,
но постъпвате ужасно
и ако искаш да си господар знай, че природата е безценен дар!

Идвам при тебе, сгрей ме с дъха си.
Нахрани ме с увереност, вяра, ако изгубя,
Приеми ме под стряхата на обичта си.
Облечи ме с достойнство, зли сили ако ме газят.
Какво ще ти дам във замяна?
Една песен, като тази на славея.
Две очи, изпълнени с нежност.
Една обич – оттук до небето голяма.
Където и да ме носят ветровете на времето,
ще се връщам, при тебе, Гора, за спасение.
Под твоите бори, до извора ти целебни
и ще бъда горда, че на тази Земя съм родена.
Мария Цанкова ІХ б клас
ПГ по туризъм

Илиана Петрова Събчева - 10 г клас
ПГРТО – Плевен

Природата – безценен дар

Природата – приказна магия, вълшебница, която пази разковничето на живота. Тя е нашият дом, красота, хармония и
единство.
Тя – природата – е майка на вековни дървета, които дават сигурност, прохлада и спокойствие. Тя е диригент на волната
песен на птиците, на мелодичното чуруликане. Дава ни всичко, което ни е необходимо – слънце, въздух и вода.
Тя – природата – е нашата майка и човекът отразява нейната същност: изграден от противоположности, чието единство
създава хармония. Заслушаме ли се в шепота на гората, в ромона на потоците, в капчуците, в трептенето на цветята, всяка
наша частица влиза в съзвучие с природата. Красиво е, нали? Това не е измислена приказка. Единението с природната среда
ни носи радост, защото щастието не е в покоряването на Природата, а в хармонията на общуването с нея. Докосването до
нейната суровост, покоя и любовта, които я изпълват, ни прави силни, здрави и по-добри.
Природата вдъхновява писателите, за да създадат най-хубавите си стихове и разкази.Тя движи четката на художника,
ръката на скулптура, които с любов и преклонение запечатват частица от нея в творбите си, защото тя е изворът на живота.
Природата е неповторима, но и непредсказуема. Урагани, наводнения, земетресения – природни бедствия, пред които човекът е безсилен. Това е наказанието за човешката безотговорност.
…Но Природата плаче – плаче от небрежно захвърлената цигара, плаче от шума на дърворезачката, плаче от изстрелите
на ловните пушки, плаче от натиска на тоновете боклук по сметищата. Хора, нека да спрем сълзите!!! Да опазим въздуха,
който принадлежи на всички, водата, която дава живот и ни свързва в едно на Земята! Опазването на природата не познава
граници. Не искам да живея в пустош! Да помислим за нашето бъдеще! Да усетим радостта и красотата от живота!
…Аз, ЧОВЕКЪТ – най-висшето създание на природата, човекът на ХХІ век, нося отговорността да запазя живота, да
съхраня хармонията между хората, Земята и природата. Днес, а не утре. Утре ще бъде късно!
Тодор Иванов Петров - 9 а клас ПГРТО – Плевен

Природата – безценен дар

Природата ни дарява всичко! От нея получаваме зеленото злато - горите; бялото злато – водите и черното злато – рудата,
въглищата и всички други полезни изкопаеми.
Без природните ресурси животът е немислим. Те са източници на икономическо развитие. В природните недра се крият
нефтени залежи, злато и руда, които са най-ценната суровина за развитието на тежката индустрия и енергетиката.
Природата ни дарява с цветята, тревите и ливадите. През един от най-красивите годишни сезони – пролетта – всичко в
природата оживява и разцъфтява. Дърветата обличат изумрудените си дрехи, въздухът се изпълва с уханието на пролетните
цветя, а песента на птиците събужда нови надежди и мечти.
Природата е безценен извор на живот! Без нея е немислимо човешкото съществуване.
Природата ражда живот! Дарява ни въздуха и водата. В нейните прегръдки ние, хората, намираме спокойствие, отмора
и сила.
Природата е не само дар божий, но тя иска грижи и добро отношение към нея. А това означава да й се отблагодаряваме
като я обичаме и опазваме.
Нашата природа е прекрасна!
Тя е извор на живот и вдъхновение!
Тя е благословена!
Ивайло Красимиров Кузманов – 9 а клас, ПГРТО – Плевен
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Природата – безценен дар
Природата е естествената среда, материалният свят, всичко онова, което ни заобикаля. Тя се дели на жива и нежива
и се различава от изкуствено направените от човека предмети.
Природата е наша майка, от нея ние черпим всичко необходимо за живот. Без природа човекът е загубен! Тя ни
осигурява най-необходимите компоненти за съществуването ни: вода, въздух, светлина и простор. Природата е навсякъде около нас, тя е могъща и безсмъртна. Част е от нашия живот и ние сме длъжни да живеем в хармония с нея и
да я опазваме. Ние сме нейни деца и като такива трябва да я обичаме и да я пазим като зеницата на очите си.
Тя е наш дом, наш велик учител и без нея животът ни е немислим. Тя е безценен дар.
Какво по-хубаво от това сутрин да се събудиш от пеенето на птиците и да посрещнеш изгрева на слънцето с усмивка. Какво по-хубаво от това през уикенда да отидеш в парка или в планината и да се наслаждаваш на кристалния
въздух и омайния мирис на борова смола. Какво по-хубаво от това през лятото да те галят сините морски вълни, топлите слънчеви лъчи и горещият чист пясък.
Безценни са даровете, които получаваме от нея. Тя се грижи не само за душевния ни мир и спокойствие, но и за да
задоволи чисто физиологичните ни човешки потребности. Тя е източник на храна, изобилие от плодове, зеленчуци,
месо, яйца и други .... всъщност всичко.
Освен това тя ни подсигурява най-важното – вода, жизнено необходима за съществуването ни.
Човекът изцяло е зависим от природата за своето оцеляване, така както и природата е зависима от него.
Тя дава на човека плодородни земи, където да отглежда реколтата си, животни, с които да се прехранва, петрол, с
който да развива бизнеса си; планини и морета, които изпълват душата му с чистота и спокойствие.
Именно природата ни дава всичко, което ни е нужно – слънце, въздух и вода,
Какви по-безценни дарове от това!
Има и още и още…
Затова човек трябва да успее да вникне в нейната същност и чак тогава ще може да почувства истински силата на
природата, да проникне и види нейното разнообразие и красота.
Човекът има възможности, знания и сили да си взаимодейства с нея, така че да извлече всичко хубаво.
Друг е въпросът обаче, че когато се отнася към нея с нехайство, той я унищожава неусетно и я замърсява.
Затова всеки човек трябва да прояви своята гражданска позиция и да се бори за оцеляване и опазване чистотата на
природата, защото тя е всичко онова, от което имаме нужда.
Тя е тази, която ни дарява със спокойствие и ни кара да я обичаме.
Затова, мили хора, апелирам към Вас – ОБИЧАЙТЕ ПРИРОДАТА И Я ПАЗЕТЕ! ТЯ Е НАШЕТО НАЙ-ГОЛЯМО
И БЕЗЦЕННО БОГАТСТВО!
Мария Георгиева Димитрова 11в клас , ПГРТО – Плевен

Природата – безценен дар
Природата е всичко онова около нас, което не сме създали ние. Всичко онова, което ни е дадено в напълно съвършения си вид. Точно това я прави уникална и неповторима. Тя е безценен дар, който трябва да пазим и за който трябва
да се грижим повече.
Ако природата е дар за нас, то ние трябва да бъдем благодарни за него. Трябва да го ценим, но не само на думи, ами
и на действия. А какъв по-добър начин да покажем загрижеността си и да се отблагодарим на природата от това, да я
опазваме чиста и да съхраняваме.
Какво всъщност е природата? Това са прекрасните растения – дървета, храсти и цветя, които ни заобикалят, които
виждаме докато се разхождаме в парка, докато излизаме от вкъщи, докато пътуваме, постоянно. Те правят ежедневието ни по-красиво, по-приятно, много по-усмихнато. Но могат ли да оцелеят тези крехки растения, ако никой не се
грижи за тях, а само ги съсипва?
Какво друго е природата? Уникалните животни, на които се радваме в зоологическата градина, в двора на съседите,
по улиците, в гората, вкъщи. Тези изключителни създания, като нямат разум, нямат членоразделна реч, а действат
само и единствено на база на своите инстинкти. И това ги прави толкова чисти и истински, тяхната обективност и невинност. А биха ли могли да се съхранявaт и да съществуват, ако няма кой да се грижи за тях, а ги унищожава?
Какво още е природата? Живописните и спиращи дъха гледки! Великолепните планини, реки, езера, морета, долини, паркове и още, и още. На тях се любуваме непрестанно, пътуваме и обикаляме, за да може да ги видим и да им
се насладим. Но достатъчно ли е само да им се радваме и да ги хвалим, съхраняваме ли ги по този начин?
Природата сме и ние, хората. Тези, които контролират нещата. Ние сме тези, които имат силата и възможността да
променят нещата. Тази си власт и сила ние не използваме рационално, защото вместо да променяме нещата в добра
насока, ние ги съсипваме. Около нас е пълно с толкова красиви, неповторими и уникални неща, които приемаме да
даденост, които забравяме и за които не се грижим. Трябва да приемам факта, че те са дар, за който трябва да се грижим, защото без него нищо няма да е същото, без него нищо вече няма да съществува, дори и ние като част от тази
природа.
Природата със своята красота и неповторимост е най-хубавият дар, който ние хората, имаме. Нужно е само малко
повече внимание да й обръщаме и да се грижим за нея. Ако самите ние не съумеем да я съхраним и предпазим, няма
кой друг да направи това вместо нас!
Боряна Павлова ХІа клас, ПГ по туризъм
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Презентация
„Биоразнообразието
в Плевенски регион“
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Фотоизложба „Красотата на природата и човешкото влияние върху нея“
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Когато цъфне найлонът

Три милиарда и двеста милиона. Толкова, по данни на Министерството на околната среда и водите, са найлоновите торбички,
които се купуват в България за една година.
Ако ги завържем една за друга (и приемем, че една торбичка е дълга средно 30 см), може да опънем това найлоново въже до
Луната, после пак до Земята и обратно на половината разстояние.
Едва ли знаете, но найлоновите пликчета се наричат от производителите и търговците торбичка тип «потник» и, което е дори
по-тъпо от името им, те ще живеят много по-дълго от нас. В зависимост от вида и условията те се разграждат за между сто и четиристотин години, което означава, че в момента само в България има десетки милиарди торбички. В същото време управлението
на отпадъците в България е на доста примитивно ниво - те не се преработват, а само се складират в открити сметища. В случая с
торбичките това е напълно безсмислено, тъй като всеки полъх на вятъра ги взима оттам и ги отнася към дървета, поляни, реки практически навсякъде. Хубавото при проблема с пликчетата е, че той има сравнително лесни решения, които не биха стрували
никак скъпо. В повечето държави, където войната с найлона вече е спечелена, просто е било достатъчно да се ограничи потреблението, като торбичките се обложат с данък. България е още далече от това решение, но отделни градове като Кюстендил, Велико
Търново и Пловдив вече започват да се борят срещу епидемията от търкалящи се навсякъде торбички.
Тонове торбички
По данни на НСИ през 2006 у нас са произведени над 26 хиляди тона торби, торбички, пликчета и фунийки от полимери на
етилена. Тенденцията е възходяща - година по-рано те са били с две хиляди тона по-малко.
Статистика на Министерството на околната среда и водите за употребата им показва, че всеки българин ползва по 1,25 торбички на ден, което означава, че всяка година в употреба влизат близо 3,2 милиарда бройки от тях. Това е много. В Австралия (с
население от 21 милиона души) броят им е 6,67 милиарда.
Големият брой торбичките в България е само малка част от проблема. Въпросът е, че те почти не се рециклират - специалисти
говорят за по-малко от един процент оползотворяване. Торбичките са леки и, поети от вятъра, някои от тях така и не стигат до
сметищата. Както стана ясно, всяка една полиетиленова торбичка, която използвате през целия си живот, под някаква форма ще
ви надживее. Освен това полиетиленовите пликчета често се превръщат в храна за животни, което най-често е с фатални последици.
«Масово използваните полиетиленовите торби за еднократна употреба представляват сериозен екологичен проблем основно
заради своя дълъг период на разграждане - от порядъка на сто до четиристотин години», обяснява Георги Стефанов от Информационния и учебен център по екология (ИУЦЕ). Експертът смята, че «българските управници трябва да се замислят над сериозността на проблема и във възможно най-кратки срокове да предприемат ограничителни мерки за ползването на полиетиленови
торби».
Веселин Димитров , Вестник „Капитал” , брой 18, 30 април 2008 г.
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Здравословно хранене с екологични продукти

Здравословното хранене най-общо означава да се доставят на организма необходимите количества хранителни вещества - в това число витамини, минерали и фибри. Нездравословни храни пък са тези, които съдържат много мазнини
и захари. Здравословните храни са с богато съдържание на
витамини и минерали и спомагат за растежа на организма.
Храната може да бъде разделена на три групи въз основа на това колко здравословни са те. Целта
на тази класификация е по-лесно да се прецени от кои
храни да се консумират по-големи количества и от кои
- по-малки.
Група 1: Консумирайте много от тази
група храни: плодове и зеленчуци, хляб, житни и
зърнени храни (като ориз и паста - спагети и др.),
грахови и бобови храни.
Тези храни съдържат витамини, минерали
и фибри (растителни влакна). Следва да се
приема много и разнообрана храна от тази
група. Растителните храни съдържат много
полезни и здравословни нутриенти (малки
частици), които предотвратяват появата на
много болести.
Група 2: Консумирайте понякога
от тези храни, но не и твърде често:
млечни продукти като прясно и кисело мляко, сирене, пилешко месо (без
кожата), риба, ядки.
Група 3: Консумирайте много рядко тези храни: бисквити, шоколадови десерти, чипс,
сладолед, близалки, дъвчащи
бонбони,торти и пасти.Тези храни включват много мазнини и захари, но не и витамини, минерали и фибри и затова трябва да се

ограничава тяхната консумация.
Екологични продукти.
В Европа все още няма приет единен стандарт за това
какво е екологична храна, тя органична ли е и как да се
използва думата биологична. Знае се само, че генно модифицираните храни не присъстват в дискусията.
В действителност «органична храна, екологична храна и био храна са различни начини да се каже, че храната е отгледана без пестициди, обогатители на почви
и други химикали, които да я предпазват от насекоми
и слаб добив и е опакована и съхранявана по начин,
който не влошава качествата й».
Опазването на околната среда е фактор за производство на екологично чисти продукти, необходими за здравословното хранене. Познаването на групите храни, условията за тяхното
отглеждане и/или приготвяне и съчетаване,
както и влиянието им върху човешкия организъм са в основата на здравословното хранене - не просто като осигуряване
на хранителни вещества за развитието,
растежа и поддържането на основните
функции на организма, но и като начин на живот. Затова храната играе
ключова роля за качеството на живота.
Ястията обикновено се приготвят чрез варене, задушаване
или печене и се поднасят в комбинация с гарнитура от зеленчуци, гарнирани със сосове от
балсамов оцет, ароматни масла
и подправки и аранжирани по
прекрасен начин.
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Отбелязване на международния ден на
птиците – 1 април. Посещение в с. Байкал.

Денят на птиците – 1 април, се празнува в международен
план от 1906 г., когато е била подписана международната
конвенция за защита на птиците. Днес продължаваме да отбелязваме тази дата, за да покажем колко красива и същевременно крехка е природата около нас и колко необходими са
нашите грижи, за да я запазим и споделим с нашите деца.
В изпълнение на дейностите по проект „Медиите, бизнесът и училището – партньори в успеха” и по повод отбелязване на международния ден на птиците ученици от НУ
«Христо Ботев» – Плевен, ОУ «Св. Климент Охридски»- с.

Буковлък, ПГ по туризъм „Алеко Константинов”, ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен посетиха с. Байкал. Те бяха посрещнати от г-н Иво Джокин – директор Общинският център за извънучилищни дейности и
занимания по интереси. В обновената сграда на Центъра
имаха възможност да изгледат презентации за прилепите
и птиците, след което посетиха екваторията на р. Дунав и
имаха възможност с бинокли и далекогледни тръби да наблюдават голямото разнообразие от водолюбиви и водоплаващи птици.

Участие в национална инициатива
„Да почистим България за един ден“

Почистване на районите около училището

Засаждане на дръвчета и цветни лехи

Оформяне на зелен кът в класните стаи.
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Занаятчийска екоработилница - изработване на изделия от рециклирана хартия, найлонови
торбички, отпадъчни материали от плат, кожа, пластмаса и др.
Да се замислим какво количество отпадъци изхвърляме ежедневно!
Нима от някоя опаковка не е възможно да си направим отново кутия и да я използваме? Или от рекламните списания,
станали ненужни, да се измайсторят красиви кошници, поставки или други изделия? Или малките парчета плат и кожа да
се превърнат в уникални бижута, пана и картини? А колко полезни неща можем да сътворим сами от всевъзможните материали, които всеки ден изхвърляме под формата на боклук!
Важното е да ги направим със стил!

Екоработилницата учи децата да проявят разбиране по проблема за рециклиране на отпадъците и използването им отново. От ненужните отпадъци те създават различни предмети за бита и по този начин им вдъхват втори живот. Така те
използват материалите правилно, подходящо, внимателно и грижливо, опазват от замърсяване околната среда и се учат на
креативност и творчество.

Провеждане на дебат

Във всяко от четирите училища беше организиран дебат на тема: „Човешката
намеса в природата „за“ и „против“. Участници в дебата бяха ученици от различни
класове, организирани в два отбора. Всеки от тях защитаваше своята теза,
определена беше последователността и времетраенето на речите. Целта е да се
покаже отношението на подрастващите към околната среда и чрез спора те да
достигнат до общо решение на проблема за отношението на човека към неговия
дом – Земята.
Идеите за градивните елементи на добрите дебати съществуват още от Древна
Гърция. В Атина гръцките граждани били обучавани в изкуството на спора и
умението да застават от двете страни на разисквания проблем с цел да го разберат
по-задълбочено. През средновековието образованието в Европа е включвало
обучение по публична реч и водене на дебати. В днешно време воденето на дебати
като дейност е широко застъпено в училищата и университетите в целия свят.
Въпреки че защитаваха противоположни тези, учениците бяха единодушни в
това, че за намаляване на замърсяването на природата са нужни много усилия от
страна на обществото. Опазването на околната среда трябва да стане приоритет и
лична отговорност на отделния човек, на институцията, на бизнеса и обществото
Първата крачка към този процес е пълното осъзнаване, че природата е в ръцете на
всеки един от нас. Само по този начин ще запазим Земята и ще я предадем на следващите поколения, ще заживеем в по-чист и
естествен свят.

АНКЕТА
1.
Къде предпочиташ да си: сред природата; на море; на кафе; в къщи пред компютъра; в спортната зала.
2.
Какво означава околна среда?
3.
Има ли нужда от опазването на околната среда и ако има защо?
4.
Какво означава екология?
5.
Кои видове птици, които обитават България, познaваш ?
6.
Целта на защитените територии е.......
7.
Какво става с боклуците, след като ги изхвърлим?
8.
Посочи в кой цвят контейнер какви боклуци се изхвълят:
зеленсинжълт9. Какво според теб означава да се храним здравословно?
10. Как се включи в екоинициативите, организирани от твоето училище?
11. Би ли участвал в други подобни дейности в училище? Защо?
12. Изполва ли знанията, придобити по време на екоинициативите извън училище? Дай пример.
13. В кое училище учиш и в кой клас си?
Наблюдава се запазване на активността на учениците. В по-голямата си част отговорите на въпросите са правилни и попълни, което сочи, че учениците са усвоили знания за проблемите на околната среда и са повишили нивото на екологична
си култура. Отчитат своето участие в екоинициативите и заявяват желание да се включат и в други подобни дейности в
училище.

Учениците са повишили личната си
отговорност по отношение опазването
на природата и използването на
природните ресурси.
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ПОКАНА

Регионален инспекторат по образованието - Плевен и отборът, участващ в конкурс
„Иновативни практики в управлението“, Дейност: 7.5.2. НП Квалификация 2011 г.,
НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНЯТ
на Екофорум на тема: „Медии, бизнес и училище – всички заедно да работим за
опазване на красивата природа на България, за повишаване екологичната култура на
подрастващото поколение“
Форумът ще се състои на 07.06.2012 г. от 1100 часа в зала Плевен на Областна
администрация – Плевен.

