
Проект ,,ЕКО  КЪТ‘‘

за отдих и спорт

в ДФСГ „Интелект“

Финансиран от МОСВ

кампанията ,,За чиста околна среда 2017г.‘‘



Какво представлява проекта?

 Административното ръководство на ДФСГ ,,Интелект‘‘ си постави за цел да
развие и провокира младите хора от гимназията като ги включи в извънкласни
дейности, организирани в различни извънкласни клубни форми, поставяйки
акцент и на обучението по проблемите, свързани с устойчивото екологично
развитие, разработването и реализирането на дългосрочна училищна политика
в тази област, както и на изграждане на обществено приемливи модели на
поведение, личностно развитие и формиране на качества на личността като:
отговорност, екипност и развиване на активна гражданска позиция.

 В този смисъл ДФСГ ,,Интелект‘‘, защитавайки проектното си предложение
,,ЕКО КЪТ за отдих и спорт‘‘ цели не само по-устойчива околна среда, но и по-
добро качество на живот и възпитание в отговорност на младите хора от
гимназията.

 Проектното ни предложение пряко кореспондира и с целта на кампанията ,,За
чиста околна среда 2017г.‘‘, а именно повишаване на екологичната култура на
младите хора и съпричастност към съвременните тенденции в сферата на
опазване на околната среда чрез въвличане на младите хора в дейности по
озеленяване, зацветяване, залесяване и др.



Цели на проекта

 Основна цел: Стимулиране активността на младите хора в създаване на 

училищен парк/кът за отдих и възстановяване чрез оформяне на 

благоприятна училищна среда за обучение и възпитание. Така 

поставената основна цел определя и целевата група, която се състои от 

млади хора на възраст от 14 до 18 години, които живо се интересуват от 

проблемите на екологията и нейното влияние върху училищната среда. 

Оформените зелени площи ще придадат различен облик на гимназията, 

която е единственото професионално училище в ж.к. Дружба с над 25г. 

история и ще бъдат притегателен център за младите майки с деца от 

квартала. 



 Конкретни цели:

• Да се формира екологична култура сред новите ученици и да се запази у старите, 
както и нагласи и отговорности за опазване на околната среда.

• Да се подкрепят и насърчават младите хора, ангажирани в дейности, свързани с 
опазване на околната среда.

• Да се създадат нови ,,зелени‘‘ огради и нова алея, което ще естетизира 
училищната среда и чрез ЕКОАКЦИИ за почистване, озеленяване, зацветяване и 
засаждане да направим ДФСГ ,,ИНТЕЛЕКТ‘‘ по-привлекателен като училище.

• Да се създаде Ученически информационен ЕКОЦЕНТЪР към ученическият съвет с 
цел устойчивост на формираните умения и нагласи за чиста околна среда

• Да се използва учебното съдържание по природни науки за формиране и развитие 
на грамотност за природна среда, процесите и явленията в нея, тяхната 
взаимосвързаност и степента на усвояването и потреблението им.

• Да се оформи училищният двор като ,,зелена‘‘ паркова зона с горски видове 
характерни за Дунавската равнина.



Очакваните резултати

 В края на проекта очакваме повишена лична ангажираност по опазване на 
околната среда и качество на живот и  модернизиране на заобикалящата ни 
ЕКО среда в отговор на повишените Европейски изисквания.

 Формиране на екологична култура у учениците.

 Създадени нагласи и отговорности за опазване на околната среда.

 Увеличаване процента на младите хора, ангажирани в дейности, свързани с 
опазване на околната среда.

 Естетизиране на училищната среда чрез екоакции за почистване, озеленяване, 
зацветяване и облагородяване.

 Създаване на Ученически информационен екоцентър с цел устойчивост на 
формираните умения и нагласи за чиста околна среда.

 Апробирани и популяризирани добри практики в обучението по природни 
науки.  



Дейности по проекта

 Дейност 1:Подготовка на документация за изпълнение на дейността;

 Дейност 2: Естетизиране на зелените площи;

 Дейност 3: Поддържане на възстановените и почистени зони и споделяне 

на идеи и опит;

 Дейност 4: Информация и публичност

• Провеждане на ученическа конференция на тема: ,,Устойчиво развитие и 

училищна среда‘‘ с представители на местната власт, обществени 

организации и медии.

 Дейност 5: Отчет на проекта;



Целева група

 В различните инициативи ще участват всички ученици т 8 до 11 клас на 

ДФСГ ,,ИНТЕЛЕКТ‘‘, техните родители и учители. Ще бъдат привлечени и 

учениците от корпуса на ОУ ,,Климент Охридски‘‘;

 Ръководна и организационна роля ще имат учениците от Ученически съвет 

на ДФСГ ,,ИНТЕЛЕКТ‘‘ и представителите на новосформираният 

информационен екоцентър; 

 В екоакциите ще се включат поетапно и малки и големи ученици по 

прилежащите площи;


