
201

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ
Вера Петкова Шопова, Коста Андреев Гъров
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив

PROMOTING ENVIRONMENTAL EDUCATION IN INTEREST CLUBS
Vera Petkova Shopova, Kosta Andreev Garov
University of Plovdiv „Paisiy Hilendarski“, Plovdiv

* Авторите изказват благодарност към научен проект ФП19-ФМИ-002 „Иновационни ИКТ за ди-
гитално научноизследователско пространство по математика, информатика и педагогика на обу-
чението“ към Фонд „НИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, за частичното финансиране на настоящата ра-
бота.

Abstract: Extracurricular activity offers an opportunity to reveal the talents of students through practical ac-
tivities, innovative methods and means. This article shares successful models and methods for forming environ-
mental awareness and behavior among students in natural science interest clubs. Innovative methods are of-
fered to motivate students and successfully master the so-called „green competences“ related to building an at-
titude and behavior related to the protection of the nature around us, experimentation, research and analysis, 
problem solving, critical thinking, teamwork, constructive dialogue, effective use of software, creativity, building 
an information and media literacy, etc. In the article, the authors share opportunities for interdisciplinary and 
transdisciplinary lessons. The benefits of interest clubs are described. They introduce us to the results of their 
work in the junior high school stage of primary education.
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Въведение
Екологичното образование се тълкува като образование, което е насочено към формиране на еколо-

гична култура, екологично съзнание и екологично поведение – в тяхната взаимна връзка и единство – с 
оглед на опазване на екологичното равновесие. То е образование за изграждане на екологични компе-
тентности, които са фундамент на екологосъобразното устойчиво развитие1.

Заниманията по интереси, според авторите на статията, са необходимо допълнение към задължител-
ните учебните часове. Чрез извънкласната дейност учениците могат да екпериментират, проучват, анали-
зират, работят в екип, творят и др., което води дo развитие на техните личностни качества, откриване на 
силните и слабите страни и кариерно ориентиране. 

Екологичното възпитание и образование трябва да започне от ранна детска възраст, а клубовете по 
природни науки в училищата предоставят възможност за това. Свободата, която се дава в заниманията 
по интереси, относно структурата на заниманията, методите на обучение, инструментариума, средата, 
броя на участниците в групите и времето на провеждане, е допълнителна мотивация за ученици и учите-
ли. Ето защо извънкласната дейност е подходяща за задълбочаване на здравно-екологичните знания на 
учащите.

Изложение
Авторите на статията разглеждат темата за екологичното образование и придобиването на „зелени 

компетенции“ от учениците от позицията си на ръководители на клубове по природни науки в прогимна-
зиалния етап на основното образование в последните 10 години. Изграждане на екологична култура, съз-
нание и поведение чрез обучение и развиване на „зелени“ компетенции и мотивиране на учениците към 
участия в инициативи, свързани с изучаване и опазване на природата са целите, които си постигат авто-
рите с клубовете по природни науки.

Чл. 77 от ЗПУО определя 9 области, в които трябва да бъдат развивани компетентности у българските 
ученици като част от общообразователната подготовка.

„Зелените“ компетентности, които учащите придобиват в клубовете, според авторите на доклада, са:
 y Основни компетентности в областта на природните науки
 y Дигитални компетентности
 y Личностна и социална компетентност
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 y Предприемаческа компетентност
Авторите на статията споделят, че клубовете по природни науки стартират с посещения на музей, за-

щитени местности, природни обекти, забележителности. Целта им е още със стартирането на клубните 
дейности да започнат изграждането на умения чрез наблюдения и експерименти. Екскурзиите и посеще-
нията запознават учениците с животинския и растителен свят на защитените местности и природни забе-
лежителност, тяхната история и географско местоположение. Учащите в духа на взаимна подкрепа, воде-
ни от собствените си убеждения, задават въпроси и формулират заключения, основани на факти; използ-
ват логично и критично мислене за проверка на хипотези; изграждат отношение и поведение, свързано 
с опазване на природата около нас; експериментират и опознават своите силни и слаби страни; проуч-
ват и анализират. 

Авторите споделят, че за последните четири години участниците в клубовете по природни науки са 
опознали, наблюдавали, заснели и анализирали защитените и незащитените видове растения и живот-
ни на Пловдивските тепета, в резервата „Червената стена“, ботаническата градина в гр. Балчик, посетили 
са Ягодинската пещера, кула Снежанка, Асеновата крепост, Чудните мостове, видели са Бачковския водо-
пад, Сливодолско падало и др. Учениците са се запознали с изложбите в природонаучни, исторически и 
археологически музеи из България. 

Знанията, фактите и уменията, които придобиват учениците от наблюдения и експерименти по вре-
ме на посещения и екскурзии са основата, необходима за създаване на собствено дигитално съдържа-
ние. Авторите на статията са преподаватели по информационни технологии. Това им дава възможността 
да запознават учениците от клуба с иновативни образователни софтуери [1], специализирани електрон-
ни системи [2], симулационен софтуер [3, 4] и начина на работата с тях. Участниците в клубовете по ин-
тереси през последните 4 години по-задълбочено се работят и създават собствени ресурси със следните 
образователни приложения, платформи и сайтове: Google Apps, Canva, LerningsApps, Slidesgo, Mozaik 3D, 
Wordwall, Wordmind, Google Expeditions, Smart Classroom AR и други. Според авторите на статията с рабо-
тата по тези приложения ще се засили мотивацията и ангажираността на децата, прилагайки се модела 
„учене чрез опит“ [1].

Дигиталните компетентности, които овладяват учениците са свързани със събиране на информация, 
анализиране, решаване на проблем, критично мислене, работа в екип, конструктивен диалог, ефектив-
но използване на софтуерите, креативност, изграждане на информационна и медийна грамотност. Един  
от  начините  за  онагледяване  на  тези резултати и за достигането им до по-широка аудитория е чрез из-
ползването на дигитални инструменти за създаване на уебсайтове. И макар това да е тема от учебната 
програма по информационни технологии, то по-честото ѝ приложение по различни учебни предмети, би  
се  отразило  положително  на ефективността  на  цялостното обучение [5].

Информация, видеоматериали, собствени ресурси се събират и подреждат в сайт на клуба под име-
то „Зелени алтернативи“, изработен с помощта на приложението на Google – Sites. Сайтът се състои от ня-
колко менюта, съдържащи информация за участниците в клуба, предстоящи събития, проведени инициа-
тиви, тържества, състезания, участия в каузи, свързани с опазване на околната среда, собствени дигитал-
ни ресурси, проекти и продукти, важни новини, свързани с природата и интересни факти. 

Фигура 1. Сайт на клуба

Той се поддържа и актуализира от ученици в клуба, с помощта на авторката на статията, която е сер-
тифициран Гугъл обучител ниво 2. С тази дейност учениците придобиват умения за работа в екип, разви-
ват критичното си мислене, прилагат знанията си в реалния живот, с една дума излизат извън граници-
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те на класната стая и се подготвят за реалния живот, откриват своите силни страни и се насочват в избо-
ра на професия [6].

Информацията за дейностите на учениците в заниманията по интереси чрез сайта достига до всички 
ученици в училището, до родителите [7] и до институции извън училището. Споделянето на добра прак-
тика чрез сайта за последните 4 години привлече много съмишленици. А по този начин учениците, виж-
дайки резултатите от своя труд, се мотивират да продължават своите дейности, свързани с екологията.

Авторите на статията смятат, че извънкласната дейност предлага възможност за разширяване на ин-
тересите на ученика, разгръщане на способностите, откриване на нови интереси, развитие и самоусъвър-
шенстване на заложби и таланти. Това е основата за придобиване на личностна и социална компетентност. 
Участниците в клубовете по природни науки всяка година организират, провеждат и участват в семинари, 
състезания и други събития, свързани с отбелязването на Световен ден на водата, Световен ден на Земята, 
Световен ден на еколога, Ден на рециклирането и др. на училищно, общинско и областно ниво.

Учениците заедно планират инициативите, като с това придобиват умения за ефективно управле-
ние на времето, конструктивна екипна работа, определят собствените си възможности. Поставени в една 
проблемна ситуация, те се научават да отстояват позициите си, придобиват готовност за компромис, из-
граждат умения за общуване в различни среди. По време на всички събития, тържества, състезания, ка-
узи учениците от клуба водят преговори, поставят си цели и успяват да ги постигнат. Те се вдъхновяват и 
лично се ангажират с каузите, споделят авторите на статията. А това е същността на екологичното обра-
зование  – да промени мисленето и поведението, свързани с опазването на природата у подрастващите.

Придобитите знания и умения от посещения и екскурзии, от планиране и провеждане на събития, от 
участия в каузи, конкурси и състезания доведе до идеята на учениците за създаване и реализиране на 
проект „Зелена зона“ в училищния двор. Това показва знания и умения, характерни за предприемаческа-
та компетентност. Първоначално участниците в клуба по природни науки изработват проект за участие в 
конкурс, обявен от МОСВ и ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2021“ 
на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Партньори в начинанието им са авторите на статията, стар-
ши експерти от отдел „Екология“ към кметството, представители на Общинско предприятие „Градини и 
паркове“ гр. Пловдив.

Фигура 2. Заглавна страница на проект „Зелена зона“

Проектът не е сред спечелилите финансиране, но младите природозащитници от клуба не се отказ-
ват. Те продължават да разпространяват идеите и каузата си. Работата с останалите деца в училище, с ро-
дители, воденето на преговори с ръководството на училището, анaлизирането и проучването, помощта 
на старши експерти – еколози, формира у учениците екологична култура, екологично съзнание и еколо-
гично поведение.

Авторите на статията споделят, че ентусиазмът на младите еколози е довел до участие на цялата учи-
лищна общност в реализирането на проекта, свързан с озеленяване на училищния двор. Резултатът е по-
ставени 6 пейки под формата на буквата S, засадени 6 различни видове дървета, 150 храсти, изгражда-
щи жива ограда, 200 растения от различни видове и с ярки цветове, обагрящи двора, обособени някол-
ко зони за релакс с различни тревисти видове, както и поставени кошове за разделно изхвърляне на от-
падъците.

Децата показват решителност и постоянство по пътя към постигането на целта. Инициативността и ак-
тивността им по време на защитата на проекта, свързан с озеленяване на училищния двор, вдъхновява 
останалите ученици от училището. Ефективната комуникация, поемането на отговорност и отстояване на 
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позиция води до реализиране на проекта. Авторите на статията споделят, че чрез преживяването, вяра-
та в идеите и споделянето учениците придобиват знания и умения в основата на екологичното образо-
вание. 

Клубовете по интереси по природни науки дават възможност за преминаването от интердисципли-
нарните към трансдисциплинарните уроци. Авторите на статията правят този извод въз основа на реше-
ните проблемни ситуации и изпълнените проекти от реални свят от учениците, при което те комбинират 
знанията, уменията и компетентностите от повече от две изучавани дисциплини.

Учениците от клубовете по природни науки участват в последните години в НП „Иновации в дейст-
вие“, Модул 1 и 2: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“. 

Ноември 2019 г., с помощта на техния ръководител и авторка на статията, подготвят и провеждат 
урок-състезание, който включва проектна дейност, експериментална част и викторина на тема „Изсле-
дователският подход. Ние знаем, ние прилагаме, ние успяваме“. Урокът е трансдисциплинарен и обхва-
ща предметите Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Информационни 
технологии, Математика, Български език и литература, Технологии и предприемачество и Изобразител-
но изкуство. Състезанието приключва с изработване на продукти под формата на 3D макети, видеа, кръс-
тословици, игри и презентации. Урокът2 е представен пред ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат и 
ЧСУ „Цар Симеон Велики“, гр. София.

През април 2021 учениците от клуб „Зелени алтернативи“, с помощта на техния ръководител и ав-
торка на статията, организират и провеждат трансдисциплинарен урок на тема „Как учебната среда сре-
ща технологиите“ пред учащи от училища в Свети Влас и с. Микрево по НП „Иновации в действие“3. Бя-
ха представени 5 работилници, в които децата демонстрират заснемане и обработка на снимки и ви-
деа, обновяват сайт с помощта на Google sites, изготвят рекламни брошури и плакати на приложение-
то Canva, създават игри и други образователни ресурси, използвайки приложенията на Google, slidesgo, 
LearningApps, Wordwall, Wordmind и др., засаждат растения. Урокът обхвана предметите Информационни 
технологии, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Изобразително изку-
ство и Български език и литература.

На 31 май 2022 стартира образователен форум за споделяне на иновативна практика4, на който ав-
торката на статията, от позицията на ръководител на клуб по природни науки, сподели с учители от учи-
лища в Сандански и Добрич добри практики, свързани с насърчаване на екологичното образование в из-
вънкласните дейности. 

Доказателствен материал и резултати от работата в извънкласната дейност могат да се намерят в сай-
та на клуба5, сайта на училището6 и интернет медии7 споделят авторите.

Заключение
Екологичното образование е процес, който има за цел осъзнаване на екологичните проблеми, усво-

яване на знания, формиране на нагласи, ценности и чувство на отговорност за разумното използване на 
природните ресурси, както и насърчаване на действия за опазване на природата. Отношението към при-
родната среда става все по-осъзнато, в зависимост от степента на познанията ни за нея. За да бъде ефек-
тивно, екологичното възпитание и образование трябва да се основава на интердисциплинарния подход, 
да започне още от най-ранна възраст и да бъде заложено не само в училищните програми, но и в извън-
класните и извънучилищните дейности, да се провежда не епизодично, а системно, целенасочено, пси-
хологически обосновано и методически обезпечено, както и – не на последно място – да бъде подкрепе-
но от семейството и обществото. По този начин в съзнанието на учениците ще се формира представа за 
целостта на природата и личната роля на всеки човек за нейното опазване8.

Извънкласните дейности премахват ограниченията и рамките в учебния процес и границите в лично-
стното развитие на учениците. Те преместват фокуса към това учениците да чувстват свободата на избо-
ра. Това предизвиква любопитството им и търсенето на отговори, активира критичното мислене и учащи-
те придобиват смелостта да решават проблеми. Освен академична интелигентност клубната дейност раз-
вива емоционалната интелигентност,  защото именно тези способности определят как точно учениците 
ще използват всички други умения, с които разполагат, така че да  опознаят проблемите на реалния жи-
вот и нуждата да са подготвени за неговите предизвикателства.

Увеличаването на броя на участниците в клубовете по природни науки, привличането на училищната 
общност и институциите, мащабността на събитията и каузите, които организират учениците, са фактори-
те, които определят успеха. Авторите на статията, на база на тези резултати правят извода, че извънклас-
ните дейности, свързани с природните науки, насърчава екологичното обучение и развива т.нар. „зеле-
ни“ компетентности.
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3. http://www.ou-dtalev.info/talev/?page_id=2845 – National Program „Innovations in Action“ 
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http://www.ou-dtalev.info/talev/?p=7577 – „Staring at the stars“
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http://www.ou-dtalev.info/talev/?p=7984 – „Water is the source of life“
http://www.ou-dtalev.info/talev/?p=6269 – „The future is in our hands“
http://www.ou-dtalev.info/talev/?p=8137 – World environment day
http://www.ou-dtalev.info/talev/?p=7595 – Donation
http://www.ou-dtalev.info/talev/?p=6123 – Recycling Day
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8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4 – Recycling Day

8. https://diuu.bg/emag/7952/ – PROGRAM FOR OUT-OF-CLASS ACTIVITY ON HEALTH AND ENVIRONMENTAL 
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