
              В ОУ „П.Р.Славейков“, гр. Ямбол                        

от месец октомври 2016г. по Национална програма „С грижа за всеки ученик” – Модул 

”Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в  ученическите олимпиади“ по предмета 

Гражданско образование работи група от 10 ученици от 6“а“ и 6“б“ клас. Ръководител на екипа е 

Йорданка Тошкова – ст. учител по биология и химия. 

Традиционното производство на електроенергия е най-големият източник на промишлено 

замърсяване на въздуха.  Много хора са чували за екологичните проблеми, но не познават тяхната 

същност и възможностите да участват в тяхното преодоляване. Всички знаем, че за да сме здрави е 

нужно да се грижим за природата . 

  Но какво точно трябва да направим?  

Разработихме проект на тема: „ОТ ПРИРОДАТА – ЗА ПРИРОДАТА“  и чрез него се опитахме да 

отговорим на този въпрос. 

Основната цел е създаване на  екологична грамотност, изграждане на екологично съзнание  у 

подрастващите ( деца от възрастова група I – IVклас) и обогатяване на познанията им за ползите от 

чистата енергия от природата(от водата, вятъра, слънцето и др.). 

Мисията на проекта е насочена към всички: възрастни, ученици, но най-вече към децата.  

 Причината е, че е почти невъзможно да се промени отношението на възрастните към природата! Те 

са изградени личности със свои трайни навици, а на децата  тепърва им предстои да изграждат своя 

еко мироглед. 

В училищния кръг за защита на малки проекти поле за изява получиха всички участници, а на 

Националната олимпиада по гражданско образование в края на месец април в гр. Сандански проектът    

успешно беше защитен от Красина  Димитрова,  ученичка от 6 „б“ клас.                                                          

 

 
ЕКИПЪТ 

 

 
 

Конкурс за рисунка на тема: ”Какво е „чиста“ енергия и въглеродна среда?” 

 



Презентация пред учениците от трети „а“ и  „б“ клас 

на тема: „Искам да съм здрав“. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Обобщаване на  данните от профилактичните прегледи на 

учениците с помощта на г-жа Тодорова - медицинско лице в училище. 



 
 

 

 
Предал информацията: Йорданка Тошкова 

 


