Уважаеми колеги,

С работата си в инициативата за Въвеждане на действия за климата в програмата на
българските училища и детски градини вие се включвате в една голяма мрежа от преподаватели, педагози, специалисти, мениджъри, доброволци от цяла Европа и от много други
страни в света, които вече със сигурност знаят и осъзнават три неща:

• че има климатични промени,
• че те са повлияни сериозно от човешката дейност и
• че всеки един жител на планетата може лично, индивидуално и конкретно да допринесе за
намаляване на това въздействие само като се отнася смислено към всяка своя постъпка.
Тази инициатива е лесно осъществима и реалистична за прилагане, защото е свързана с ежедневието на децата и младите хора в детската градина и училището, в което
учат. В нея конкретно се занимаваме с начина, по който ползваме енергията в училище и
в детската градина. В много училища в други страни в ролята на педагог, който помага на
учениците да избират поведението си по отношение на пестенето на енергия, влизат доброволци или специалисти от неправителствени или други професионални организации.
Ние решихме, че за да има траен резултат в България, инициативата трябва да бъде дадена
в ръцете на учителите.
Целта е в училищата и детските градини в България да мотивираме учениците и децата да
ползват енергията разумно и да контролират постъпките си от гледна точка на „отпечатъка“, който оставят върху околната среда, върху нашата планета.

Инициативата в училищата в България конкретно, е една част от голямата Европейска инициатива за климата (EUKI), създадена и ръководена от Федералното министерство на околната среда на Федерална република Германия. Работата, която предстои, обаче, има много
по-широка основа и перспектива и принос към усилията на нациите на глобално ниво.
Какви са очакванията на всички участници в българската инициатива?
Очакванията ни са децата от детската градина до своето юношество да изградят поведение, насочено към пестенето на енергия, което от своя страна, допринася за намаляване
на емисиите на парникови газове в атмосферата, причиняващи климатичните промени.
Как ще го постигнем заедно?
Като обвържем знанията и уменията, които децата получават чрез актуалните учебни програми с реалното ни ежедневие и поведение, чрез осмисляне на всяка постъпка – планиране, действие, разбиране за последиците от нея – за всеки от нас, за по-широката ни
общност в училището, семейството, населеното място, поколението ни.
Какви са практическите действия?
Оставаме след часовете. В традиционната училищна практика този израз „след часовете“
битува като най-приятната част от преживяванията в училище. Тогава учениците репетират в училищния оркестър или играят баскетбол на двора, или се занимават в свой кръжок
по интереси, или просто си стоят в двора и си говорят, или дълго се изпращат един друг до
домовете си…
Съвременните практики в училищата, и още повече в детските градини, ограничиха това
време „след часовете“, но затова пък дават възможност за смислено прекарване на още някой час извън редовната програма за занимания с любим учител с нещо интересно. За такава форма на работа с учениците става дума. Условно групата, с която се провеждат тези
занимания, се нарича енергиен екип.

Целта на тази поредица от образователни пакети, които са предназначени за българските детски градини и училища е да предоставят основната информация и подготовка за
работата на енергийните екипи като форма за извънкласна работа „след часовете“ или във
времето за игра в детските градини.

Важно е тук да отбележим, че макар и в по-ограничен вариант, инициативата беше приложена
през последните три години първо само в четири, а после в петнадесет български училища.
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Резултатите показват спестявания на енергия и съответно на финансови разходи за
електричество и отопление средно от 7% за учебна година. Това, което са донесли заниманията с децата за тяхното гражданско осъзнаване, лидерски умения, широта на
знанията за света и удовлетворение, засега не сме успели да измерим в проценти…
Как са създадени тези издания?
Цялата поредица съдържа по един комплект помагала за предучилищна възраст и за началната училищна степен и пет – за основното училище, които са обособени за учителите
по физика, химия, биология и география и една обща. Те съдържат много по-широки идеи
и знания от конкретните по темата за пестенето на енергия, които ще е интересно да се
използват в работата с децата в училище и детската градина.
Автори на материалите са университетски преподаватели с много опит в повишаване
квалификацията на българските учители, писане на учебници и помагала, формиране на
политиките за образованието в България и най-важното – с вкус и стремеж към нововъведенията и любопитство към съвременния свят.

След прилагането на инициативата през една пълна учебна година в над четиридесет
училища и около десет детски градини от цялата страна, в ръцете ни е допълненото и усъвършенствано издание, предназначено за всички в страната, които имат желание и интерес
да пестят енергия и финансови средства като формират съзнателно разбиране и поведение
към климатичните промени и енергията. И разбира се, които имат вкус към новаторските
идеи и тяхното осъществяване.
Защо Националният доверителен екофонд се зае с тази инициатива?

Националният доверителен екофонд съществува от двадесет и пет години. През всичките тези години той финансира предимно инвестиционни проекти, които допринасят за
опазване и подобряване състоянието на околната среда в България. Има опит в няколко
направления като управление качеството на водите, управление на отпадъците и стари замърсявания, опазване чистотата на въздуха, опазване на биологичното разнообразие. През
последните десет години фокусът е енергийната ефективност на публични обекти. През
тези години фондът финансира проекти за подобряване енергийната ефективност на сградите на над сто и двадесет училища и още около петдесет детски градини в цялата страна.
През последните пет години за нас стана много актуален въпросът как се ползват тези
сгради, в които вече сме вложили по стотици хиляди левове. Ако те не се стопанисват
и ползват рационално, инвестираните средства не са ефикасни. Затова ни интересува как
ползвателите на обектите с поведението си допринасят за постигане целите на публичните инвестиции.
Започнахме с образователните институции, с децата, а сме готови и имаме намерение да
приложим тези инициативи за всички обекти, в които инвестираме публични средства за
енергийна ефективност – административни сгради, читалища, спортни обекти, общежития,
университети и др.
За Националния доверителен екофонд тази дейност не е проект, а е постоянна инициатива
и е израз на политиката на фонда за висока ефективност.
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Няколко обяснения за прилагане на деветте стъпки в
работата на енергийния екип
Стъпка 1.
Ще създадете енергиен екип – група от деца, които стават отговорни за начина на ползване на енергията в училище. Това е група от ученици или деца от детската градина, която
се формира по тяхно желание и със съгласието на родителите. Решението кой ще ръководи
енергийния екип и как ще се създаде е индивидуално за всяко училище или детска градина.
Решавате вие! Опитът показа, че група от 12 – 15 деца е най-подходяща.

Стъпка 2.

Паралелно с това или малко преди формалното създаване на енергийния екип ще инициирате енергийна обиколка на училището или детската градина. В нея ще участват специалистите от училището, които разбират от управлението на сградата, включително техническите лица и финансовите отговорници. Ще откриете местата, в които енергията „изтича
напразно“ и ще се ориентирате какво може да се направи, за да се подобри положението.
За енергийната обиколка са необходими
измервателните уреди, с които ще работят
после и децата. Необходима е и предварително събрана информация за това как е
ползвана енергията през последните три
учебни години и за попълването на протокола от обиколката. Необходими са два измервателни уреда.
Секунден термометър. Температурата се
мери на върха на кабела. Върхът е чувствителен. Уредът започва да мери веднага щом
се включи. Държи се далеч от тялото, за да
няма влияние от телесната температура. За
да се получи средната температура на помещението, най-добре е да се мери в центъра
на височина от 1 метър.
Прави се, за да се установят разминавания
в температурното разпределение и евентуално да се открият симптоми за твърде силно затоплено помещение или недостатъчно
ниво на температурите.
В тази връзка е важно да се имат предвид
съответните наредби за температурата в
различните помещения.
Луксомер. Измерва светлината в „луксове“.
Да се обърне внимание на силата на осветлението върху училищните чинове и да се
прецени кога е необходимо да се палят лампите. На работната маса са нужни 300 лукса
осветеност.

Стъпка 3.

Ще посветите време с енергийния екип за постигане на разбиране за това какво са климатичните промени, как производството на енергия влияе върху тях и как може да се пести
енергия в ежедневието – на базата на работата си и знанията на децата от редовната учебна програма. Това са заниманията, описани най-подробно в настоящите публикации като
практическите занимания вървят паралелно със стъпка 3.
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Стъпка 4.
Ще направите втора енергийна обиколка на училището, сега вече с ученическия енергиен
екип, за да направят децата енергиен профил на своето училище. Децата съставят карта на
помещенията с обозначени резултати от енергийната обиколка.

Стъпка 5.
С децата ще проведете измерване на температурата и осветеността в сградата, както и нивото на
въглероден диоксид в помещенията по време на
учебните часове. Ще се научите да анализирате и
обобщавате информацията. На този етап влизат в
действие още три измервателни уреда.
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Датчик за температура. Измерва и запазва информацията за температурата за по-дълъг период
от време. В началото да се програмира чрез програмен продукт Testo, после да се постави на подходящо място (да не се излага на слънчеви лъчи, да не
е много близо до земята (заради студа), по възможност в близост до центъра на стаята). Да се постави в обичайна класна стая. Показва потенциални
възможности за пестене на енергия през нощта,
уикенда или през ваканциите и съответно насочва
към необходимост от корекции в настройките на
отоплението. Измерванията се правят в продължение на 1-2 седмици, включително през уикендите,
а също и през ваканциите, за да могат да бъдат коригирани настройките на отоплението и за бъдещите ваканции. Компютърен анализ с Testo.

Измерване концентрацията на CO2 във въздуха в ppm (parts per million, части на милион).

Включва се в контакта, издава сигнал и започва да мери.

Както и при другите уреди, най-добре е да не се слага в ъгъла, за да може да бъде получена
средната стойност.

За да не се повлияе на уреда, не бива да стоим в близост до него и да дишаме директно в него.
При 2000 ppm трябва да се проветри.

Измерванията на CO2 показват колко бързо се покачва концентрацията на CO2 и колко различен е ефектът от различните начини на проветряване и, съответно, чрез кой начин на
проветряване се пести най-много енергия.

1. Леко (слабо)
проветряване

2. Ударно (шоково)
проветряване

3. Проветряване
чрез създаване
на течение

Електромер. Измерва мощността и съответно потреблението на ток на отделния електрически уред. Често учениците не знаят колко потребяват уредите. Измерванията им дават възможност да узнаят и да сравнят
потреблението на електричество от уредите и да разберат, че уредите, оставени на стенд-бай, когато не се ползват, ненужно хабят енергия.

Стъпка 6.

С вашата помощ енергийният екип ще набележи мерки за пестене на енергия. Това са мерки за регулиране на температурата в помещенията на училището, за регулиране на ползване на електрическото осветление, за начина на проветряване, за ползването на електроуредите.

Стъпка 7.

И сега – децата в действие: да покажат на своите съученици, учители и родители какво
трябва да се прави , за да се пести енергия. Променяме поведението!
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Стъпка 8.
Ще постигнете с тях разбиране и за някои мерки, които не зависят само от поведението на
учениците, а изискват и малки инвестиции и ще ги споделите с ръководството на училището.

Стъпка 9.

Към края на учебната година ще сравните информацията за изразходваната енергия с

тази от същите месеци на миналата година, ще изчислите спестената енергия и финансови
разходи и ще предложите как да се изразходват тези спестявания.
Всички материали от изданията, както и всички образци на работни листове и шаблони са достъпни на интернет адрес http://education.ecofund-bg.org/документи-материали.

Камелия Георгиева, Ръководител на екипа
kgeorgieva@ecofund-bg.org
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Концептуален модел на обучението на учителите за
подготвителния етап от основното образование
Как проектът да мотивира необходимостта от нов концептуален модел, свързан с устойчивото развитие по примера на европейските страни? Как е поставена законодателната основа на устойчивото развитие като образователна политика в детските градини? Зависи ли
от това концептуалният модел на настоящия проект? Мотивирането на всеки един човек
към съпричастност с инициативите за опазването на климата и за съхранението енергията
на планетата трябва и може да е категорично. Според доклада на „Рамковата конвенция
на ООН за изменение на климата“ (в обем от 1800 страници, подготвен от 150 експерти в
50 държави) през 2019 г. се намалява значително количествата на питейната вода, загубват
се запасите на риба, съществено е нарушено и биоразнообразието, което се поставя наравно със заплахите в изменението на климата. Само за 500 години са изчезнали 680 вида
гръбначни животни, а от 1 млн. – до 1,5 млн. насекоми са застрашени от изчезване. Само 12
години ни делят от момента, когато намаляването на въглеродния диоксид в природата ще
достигне точката, след която хората няма да са в състояние да променят нищо и животът на
планетата Земя ще бъде погубен. Така образованието, което може да възпрепятства унищожението му, има перспектива да промени статуквото и да осигури до 2025 година убедително намаляване, клонящо към нула на вредните газови емисии.
Ето защо при днешната социално-екологична обстановка отношението към природата е
ценност, която на фона на тревожни сигнали за стремително разрастване на редица екологични опасности на планетата, се превръща в основна образователна цел, която в последните няколко години се поставя в образователните стандарти за предучилищна възраст по
Наредба № 13 за (ГЗЕИО, 2016).

Образованието в устойчиво развитие (ОУР) e насочено в първите седем години към
формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната
взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и
съхраняването на енергия. Всичко това обаче става изключително във връзка с нагледнопрактическото и с нагледно-образното моделиране и общуване с природните обекти.
Такива важни цели на екологичната култура, която според Европа 2020 се отъждествява с компетенции за устойчиво развитие, са:
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1. взема самостоятелни решения относно своя осъзнат избор, проявява инициативност
и способност да си поставя цели, да планира, да обосновава и оценява действията си;
2. носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя
живот и този на другите;
3. подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните;
4. познава и спазва нормите за екологическа култура и поведение с оглед опазване на
природата и създаване на устойчива околна среда;
5. познава начини за прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда
и проявява готовност за участие в тях;
6. умее да прави връзки между „живо и неживо“ и да разбира прояви в екологичните и
социалните противоречия; функциониране на всяка образователна институция като
автономна, активна и саморазвиваща се общност, която: насърчава инициативност,
отговорност, солидарност, социална чувствителност и критичност у всички участници в образователната система; утвърждава устойчива и здравословна среда, свободна
от различните форми на отрицателно отношение към живота; изгражда и поддържа
позитивен климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията, взаимното, разбиране, зачитане и уважение; създава позитивна образователна среда за
диалог между представителите на различните културни общности в зависимост от
тяхната компетентност спрямо климатичните промени, опазването на енергията и
балансирано потребление.
Следващи анализи и оценки на компетенциите се налагат по отношение на „картината за
природния свят“, която е своеобразна за предучилищното детство. Стандартите за „Екологичното образование“ (ГЗЕИО, 2016) „картината за света“ се открива по различен начин:

• В сферата на „Вода, почва и въздух“: описва значението на водата, почвата и въздуха
за живота на хората, животните и растенията.

• В сферата на „Енергия и климат“: има представа за естествените източници на енергия; описва познати климатични промени.

• В сферата на „Биологично разнообразие“: има представа за многообразието от растителни и животински видове; назовава основни жизнени фактори за човека, животните
и растенията.

• В сферата на „Потребление и отпадъци“: умее да поддържа чистотата в близката среда и разбира нейното значение.

• В сферата на „Общество и околна среда“: познава правила за опазване на околната
среда; описва въздействието на някои човешки дейности върху природата.

Съдържателно са обособени пет ядра, в които ясно доминира значението на естествената физическа среда и природните явления. Значимостта на връзката чрез човека и неговата дейност между обществото и околната среда в стандарта за екологично образование е основополагаща за новото отношение към природата. Тук става още веднъж ясно,
че се налага отново обогатяване на съдържанието, при използване на допълнителни
форми за екологично образование.
Анализът на тези резултати изисква и отбелязване на още един важен факт. В сравняването на компетенциите и връзката им с направленията в държавните образователни стандарти за предучилищно образование освен тази с „Околен свят“ се открива и връзка: на
стандартите за здравно образование с „Физическа култура“ (двигателна дееспособност),
на стандартите за интеркултурно образование с „Изобразително изкуство“ и „Музика“ (във
фолклорен план); на стандартите за екологично образование с „Конструиране и технологии“ (чистотата в бита). Това показва отново значението на „картината на света“ за
другите образователни направления, но доказано чрез приемствеността в единната социално-педагогическа система „детска градина-училище“ (Гюров, Д. (2006).

В начините на постигане на тези компетенции в Наредба № 13 се изисква те да се постигат
преди всичко чрез чл. 28 (ал.2) на ДОСПО по направленията, които протичат в основни и
чрез допълнителни форми. Това ще наложи учителите да са мотивирани да използват
настоящия обучителен пакет за целите на проекта, в който се включват по посока на
следните предложени от обучителите предизвикателства, посочени в таблицата.

Интерактивен тренинг

Използвайте таблица № 1, за да отбележите първоначалните си нагласи за опита, който
очаквате да придобиете от участието ви по проекта. Обособете първо самостоятелно, а
после и в малки групи идеи и ги дискутирайте.
Таблица № 1
Предизвикателства

Увеличаване броя на основните форми по направлението „Околен
свят“ – до три в група, за усъвършенстването на компетенциите в
„Светът на природата и неговото опазване“.

Да

Да/не Не

Подпомагане на програмните системи, за постигането на многообразието от впечатления за околния свят – биоразнообразие,
климат, енергия и опазването им (електромагнитни явления,
фактори за живот, грижи предохранителни мерки и др.) чрез традиционни и мултимедийни средства.
Диференциране на представите за потребностите на живите
природни обекти – тревисти растения, храсти, дървета; птици,
насекоми; влечуги и риби, бозайници от близката и позната на
детето среда.

Прилагане на съвременни методи като детско презентиране, детско конфериране, работа в лаборатории и „еко-зони“ в екстериора
и в интериора на детската градина.
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Предизвикателства

Използването на играта, на празници, развлечения, посещения на
музеи, културни паметници, защитени местности и еко-паркове
като допълнителна форма за постигането на здравни, екологични
компетенции.

Да

Да/не Не

Гарантиране на единството и многообразието на елементите на
„картината на света“ при единството на знания, умения и отношение.
Прилагане на добри практики по упражняване на техники за
ориентиране във физическите параметри на средата/климата и
избор на адекватно поведение спрямо нея.
Спазването на правила за преодоляването на консумативността
спрямо живата природна среда и оценка на ползите от нея за
човека/децата.

Изграждането на норми за избор на поведение и общуване в околната среда.
Осъзнаване на солидарността и съзидателността на хората, на
правата и отговорностите, резултат от избор преодолява информативната функция чрез проектното обучение и пакета в него.

Осигуряването на възможности на детето да се чувства комфортно при откриването на природния и на социалния свят, да не се
страхува от природни явления и обществени събития, а да осъзнава позитивната роля на човека в тях.
Засилване ценностната роля на околния за малкото дете свят,
този свят, който то обича и който иска чрез играта да направи не
такъв, какъвто е, а много по-добър.
Други (моля, избройте)

Екологичното образование, както и образованието за устойчиво развитие, се основава
на изграждането на съзнание за и отъждествяване с околната среда, в която всеки един
живее. Екологичното образование повишава общественото съзнание за околната среда и
полага основа за новоосъзнати отговорности.
Екология

Икономика

Общество

Как да се отнасяме към околния свят?

Какво трябва да правим, как да създаваме продукти, как да общуваме, как да служим на обществото?
Как да живеем заедно, как да се грижим един за друг, за да бъдем щастливи?
Схема № 1

Примерен модел за реализирането на тематично интегриране при обучението на
учители за детски градини
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Социална промяна: Последните години значително са допринесли за придобиването на
по-ясна представа от страна на хората за това колко е важно да пригодят държанието и
начина си на живот към насърчаване на устойчивото развитие. Всички граждани играят
решаваща роля в предотвратяването на замърсяването на околната среда. Изграждане на
обществено съзнание и съпричастност.
Стандартите по ГЗЕИО играят голяма роля в целодневната организация на режима и са по-

маловажни при полудневното образование в училище в подготвителните класове, както и
при полудневен престой в частни институции. В зависимост от собствения стил на учителя
(мотивирането по темата на проекта), по различен начин ще се разглеждат проблематиката
за опазването на климата и спестяването на енергия. Използването на схема № 1 за модела
на устойчивото развитие в предучилищното образование включва следните стълбове:

Социална промяна: Устойчивото развитие е процес на социална промяна, която трябва да
засегне всички членове на обществото. Образованието за устойчиво развитие включва
въпросите за опазване на околната среда, ефективното потребление на естествените ресурси, поддържането на екосистемата и отговорно отношение между членовете на обществото
и бизнес общността. Поради това, екологичното образование е неделима част от устойчивото развитие, а екологичната култура и устойчивото развитие са взаимосвързани и по различен начин поставени в европейските документи – Европа 2020.
Екологична промяна: Резултатите от проучването показват, че често липсват задълбочени дискусии за природата. Децата се нуждаят от по-задълбочено разбиране на системите
в природата и връзката между тях. Децата трябва да бъдат обучени да възприемат пейзажите като системи и да разберат екологичните взаимоотношения. Подходящият дизайн на
външната част на детската градина позволява да се възприеме интензивно природата. Това
може да се направи с елементи, които позволяват активното опазване чрез грижи на децата.
Икономическа промяна: Съществен момент в активното развитие на икономиката е да
се прилага принципът на „достатъчност“. Това означава, че децата трябва да се научат да
задоволяват нуждите и потребностите си разумно и спестовно още от ранна възраст, за да
придобият устойчив начин на живот като по-късни потребители. Тук педагозите трябва
чрез стратегии да предадат на децата подходящи ценности. Въпросът за „икономическата
устойчивост“ следва да бъде по-фокусиран върху преподавателите във връзка с ОУР и образованието на децата. Обстоятелствата в образователните институции трябва да се споделят в екипа на педагога по отношение на енергийните условия. Екипите трябва да работят
заедно за обсъждане на икономическата тема на структурно ниво по отношение на образователната институция и образованието на децата.
В настоящия проект за опазването на климата, енергията и възпитаването на
устойчивост в поведението, дейността и поведението на децата от най-ранна детска възраст се залагат цели като:

• опознаване и спазване на нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване
на природата и създаване на устойчива околна среда;

• използване на трите съдържателни области в проблематиката „Климат, енергия и

устойчиво развитие“ в практическия опит на детето за поддържане на условия и стил
на живот в съответствие с екологичната култура, като начин на дейност, поведение и
общуване;
• систематизиране на ключови ядра в опита за: опознаването на околния свят при
взаимовръзката между природен и социален свят; включване в институциите на спецификата на образователната система „Климат, енергия, устойчивост“, интегрирана
към образователното съдържание в допълнителни образователни дейности (Наредба
13, ГЗЕИО);
• прилагане на интерактивни технологии за: възприемане на достъпни примери за
екологичните закони в околния свят; приложение в ежедневната практика по адаптирано поведение, благоприятстващо внимание, грижа, отзивчивост към природните
промени; прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда и готовност за участие в нея;
• отчитане на постиженията на подрастващите в прояви, резултат от проведената
интерактивна технология: защита, управление и разумно използване на природните
ресурси; преодоляване на консуматорското отношение към природните ресурси,
както и опазване на естествената природна среда чрез разумно потребление; включване на децата в активности за екологично равновесие; моделиране на връзки между
правила в обществения природосъобразен живот; разбиране на причините за екологичните и глобалните предизвикателства.
Понятийният апарат се обновява като резултат от университетския учебник, в който са
включени осем образователни теми, предназначени за обучение на учители по проекта
и чрез конкретизирани в методически план на осем теми за интеракция с децата за адап-
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тирането им в очаквани резултати за екологичното съзнание и екологичното поведение1.
Проектът за опазването на климата и пестенето на енергия постига устойчиво развитие по
изпълнена образователна проекция, доказала своите ефекти не толкова за комбиниране
и компилиране, а за постигане на променени мостри на активно поведение във взаимодействието „дете – среда“ в съответния образователен етап.
Проектната програма за обучение на учителите задава обща тенденция за постигането на
самоутвърждаване, адаптивност и ценностно отношение към света в предучилищното детство при опазването на климата и спестяването на енергия; те имат отношение към действия за енергийна ефективност, редуциране на климатично вредните емисии и опазване на
ресурсите. Осигурена е технологична помощ за взимане на решения в протичащия процес
на интеракция – когнитивна, социална, индивидуална проекция за актуалните потребности на децата, които (макар и в различни етапи на образованието) са заедно в единна среда
на предметно-социалното и природно единство.
Принципите за интеграция и системност на образователното съдържание са определени в съответствие с Наредба № 13 за допълнителни дейности в ДГ по темата „Устойчиво развитие-климат-енергия“: емпирично-ситуативен – емпирични технологии на
взаимодействие на степента на идентифициране; рефлексивно-когнитивен – на взаимодействие на степента на познавателна и социална активност (изисква създаване на условия на самооценяване и апробиране); аксиологично-нормативен – взаимодействие на
степента на изявяването на социално и нормативно присъствие2.

Интегриране на степените чрез познавателни стратегии
Идентифициране

Описание

Опериране

Обследване

Обяснение

Подреждане

Моделиране

Систематизиране

Трансформиране

Апробиране
Информиране

Сравняване
Изяваване

Характеризиране

Експериментиране

Реализирането на задачите по енергийна ефективност изисква спазването на девет стъпки,
които са представени по-долу. Те насърчават пестеливото ползване на енергия и мотивират семейството да обедини усилията си с тези на институцията за постигането на по-добър
климат в родния край и за пестенето на разходи по енергоснабдяване.
Затова тези стъпки и конкретизацията се излагат тук, но те етапно се проследяват успоредно с другите теми в учебника.

Девет стъпки за енергийна ефективност. Коментирайте ги по групи и запишете очакванията и предизвикателствата.
I.
II.
III.

Стъпка: Учредително събрание и съставяне на енергиен екип.
Стъпка: Енергийна обиколка (енергийно-технически анализ) на детската градина
и изготвяне на доклад със списък на енергоспестяващи мерки от енергийния екип.
Стъпка: Обучение на деца/ученици, при използването на интегрираните теми за:

• Енергийни източници;

1
Дончева Ю. Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина. „Лени Ан”, Русе, 2018, стр. 212,
ISBN 978-619-7058-67-3
2

Гюров, Д., Педагогическото взаимодействие, Иновационен модел за изграждане на единнна социално-педагогическа система
„детска градина- начално училище“, Университетска библиотека т. 462, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2006 (127-172; 359-462)
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

• Изменение на климата;
• Необходимост от спестяване на енергия.
Стъпка: Енергийна обиколка с деца.

Стъпка: Измервания: разпределение на температурата; температурен профил/
крива; осветеност; концентрация на CO2; консумация;
Стъпка: Налагат се технически мерки за енергоспестяване, където е възможно.

Стъпка: Ръководят връзки с обществеността в детската градина/училището.

Стъпка: Разработват се планове и предложения за инвестиции в детските градини/училищата към ръководни органи.
Стъпка: Вземане на решение относно изразходването на спестените пари.

Очаквания/Предизвикателства ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Въпросник за моделно презентиране. Кои от тези конкретни мероприятия смятате, че
са подходящи за реализирането на стъпките? Отбележете с Х.
Показване на акцентите от първата енергийна обиколка:
• Как функционира отоплителната система?
• Енергийни слабости на сградата?
• Кои по-големи потребители на енергия са налице (кухнята, занималните, спалните, коридорите, гардеробните, плувен басейн и т.н.)?
• Поведение на потребителите – интервюта.
Помолете децата да намерят:
• много студено място;
• място с течение (прозорци, врати);
• много топло място;
• термостати, които са зададени на ниво 4 или 5;
• достъп до топла вода от крана;
• дали училищната сграда има енергиен пропуск;
• електромера.

Изпробване на различни начини на проветряване:
• наклонено,
• шоково,
• кръстосано.
Регулиране на настройките на вентилите.

Отразяване на Часа на Земята, когато за един час се изключва електрозахранването.
Събиране на съвети за енергоспестяване с родителите вкъщи и с учителите в детската градина.
• използвайте обществен транспорт, вземете велосипеда или се разходете, вместо да
вземете колата.
• ако е студено, облечете си пуловер, вместо да увеличавате радиатора, всяка степен помалко спестява много енергия.
• проверете дали прозорците и вратите са добре затворени, така че топлината да не се
губи.
• не перете с по-гореща вода, отколкото е необходимо.
• слагайте капака на тенджерата когато готвите.
• купувайте екологична хартия вместо бяла хартия.
• не само ще спестява енергия, но и опазва дърветата, които помагат за опазването на
климата.
• използвайте кутии за обяд вместо алуминиево фолио и използвайте бутилка за вашите напитки.
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Термометър за бързо реагиране (измерва температурата бързо – сензорът е в края
на проводника).
• сензорът е деликатен – ако учителят не е внимателен с него, може да го повреди.
• двете малки жички трябва да се докоснат.
• когато се включи, той измерва незабавно.
• дръжте го далеч от тялото си, така че телесната ви температура да не повлияе на
измерената стойност.
• за да получите средната стайна температура, трябва да измерите в центъра на стаята, без да сте близо до други хора.
• не трябва да го държите твърде близо до земята, тъй като измерването на средната
височина на помещението дава най-точната стойност (идеалната височина е 1 м).
• 20-22°C е подходящата стайна температура за занимални и спални.
• за откриване на съмнително разпределение на температурата в детската градина –
може да бъде първи признак за прегряване на сградата/повишено ниво на температурата.
• подходяща температура за стаи: 20°C; коридори; 16-18°C; стълбище –14-17°C; спортен
салон – 15-18°C.

Измерване на температурен курс в Дневник.
• измерва температурата за дълъг период и запазва измерените стойности – използвани за проверка на общото ниво на температурата и дали температурата се понижава
по време на нощувки, уикенди и празнични дни;
• за да се открие потенциал за пестене на енергия в управлението на отоплението, то
трябва да бъде програмирано преди употреба и след това данните може да бъдат оценени със свободен софтуер на компютъра;
• продължителност на измерването: най-малко 1 седмица, вкл. един уикенд трябва да
бъде записан, ако той включва празниците – още по-добре;
• точка на измерване: няма директно слънце, не е твърде близо до земята (студено), ако
е възможно в средата на стаята, в нормално използвано помещение;
• показва общото ниво на температурата, както и ценните потенциални спестявания
на енергия по време на нощувки, уикенди и ваканции; по този начин се установява необходимостта от промени в настройките за отопление.
Измерване на осветеността (Луксметър)
• отчита се осветлението (колко светлина има) в „лукс“.
• има различни мащаби на луксметъра; когато го включите, трябва да изберете един от
тях.
• когато сте в не толкова светла стая или далеч от прозореца, първото ниво (200 лукса)
трябва да е достатъчно.
• когато сте близо до прозореца, ще ви трябва по-широк диапазон (2000 лукса).
• ако сте в още по-светло място, вие повишавате нивото.
• в проекта за енергоспестяване обикновено се интересуваме от осветяването на мястото на дейност на децата, за да ги научим да включат светлината само, когато е
нужно.
• необходими са 300 лукса за бюрото на учителя.

Измерване на СО2
• измерва стойността на CO2 във въздуха в „ppm“ (части на милион).
• за да не повлияете на измерената стойност, никой не трябва да стои твърде близо до
устройството или да диша директно в него.
• когато измерената стойност в занималнята достигне 2000 ppm, е необходимо да отворите прозореца.
• това измерващо устройство се използва за да покаже колко бързо въздухът в занималнята може да се окаже лош и кой вид вентилация е най-ефективен и следователно губи
най-малко енергия.
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Първа тема. Околен свят – „живо и неживо“
в техните връзки
Веднага след като детето види светлината на света, то започва да проявява потребност
от впечатления от своята близка среда, постепенно става активен и любопитен неин
изследовател. То наблюдава, опитва нещата и събира опит в близки контакти с природата и
с хората. Този процес очевидно е забавен – децата не само придобиват знания, а възприемат
несъответствия, разрешават противоречия, с които трябва да се справят в света. В този процес детето трансформира света и го проследява като „вълшебен“, „приказен“ или „необичаен“. Преходът от незнание към знание заменя „грешното“ с „правилното“ интерпретиране
на околния свят. А живият опит на вглеждането в природата прераства в изследвания в
естествените науки.

Още от ранна детска възраст детето изразява в своето поведение очаквания, прави опити в
нагледно-действен план да демонстрира решаване на задачи, наблюдава признаци на предмети, играчки, растения и домашни любимци. Така от конкретните очаквания в процеса на
натрупването на опит се стига до правило – потвърдените „детски“ хипотези. Последните
се отнасят до конкретно протичане и отразяват предишния опит, който е актуален
спомен за подрастващите от близка по съдържание ситуация. Този опит обаче те пренасят
в новата ситуация. Например: „За да преместя стола на мама по пода, аз имам нужда от
много сили. Ако се опитам да преместя стола на татко, ще бъде същото“.

Основаните на правило – потвърдени хипотези предполагат връзка и обобщаване на опит.
Те имат отношение към използването на общи правила. Например: „Колкото по-тежък е
един предмет, толкова повече сила ми трябва да го придвижа по пода. Тъй като столът на
татко е тежък, аз ще трябва де използвам много голяма сила, за да го преместя.“ Възрастните придружават този процес на натрупване на представи и умения, на обвързването им
с анализ и обобщения. В тези примери се вижда, че столът е предмет, не се движи сам, той
може да се премества със сила. Хората се придвижват сами, имат крака и ръце, и имат сила
да преместват предмети, които им трябват.

Тези съждения, резултат от емпиричния метод, се осъзнават чрез формулировките в
план на реч на висок глас. От една страна съжденията са свързани с определена предметна
ситуация в близка и достъпна за детето предметна среда, а от друга те се пренасят в подобна ситуация, с която се сравнява първата. Докато се стигне до това, че различен опит
може да се обобщи и изложи чрез правила, които се абстрахират и се използват по-късно
за апробиране в многообразни ситуации при проверката на хипотези. Така се осъществява
и интелектуалната цел за стимулирането на природонаучно мислене, активизират се
представите и се провокират лексикални и речникови умения.

Децата, които правят хипотези, често изпитват затруднения в преценката между „живо и
неживо“, както и на какво де се опрат (признаци, качества, свойства, утилитарни признаци
и др.), за да схванат кои ситуации са сравними и кои не. Трябва да се отбележи, че оценката
на сходството и разликата в крайна сметка остава за детето, защото само ако то го осъзнава
за себе си и за собствения си опит, всъщност е разбрало връзката „причина-следствие“.
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Важна предпоставка за взаимовръзки и създаването на детски предположения/хипотези е
децата да се приучат да проектират времето, да могат да разполагат с него, за да обмислят, проверят, подредят и открият. Събирането на минерали (цветни камъчета), на семена,
плодове разполагането им в „подготвена среда“ (по М. Монтесори) е практикуване на умения за използването на пространство. Това също е важно за възникването на очакване
и създаването на предположение. Ако малкото дете не е овладяло още своите импулси, то
настоява веднага да опита. В началото не е нужно детето да отговори на въпроса на възрастен: „Какво мислиш, че ще се случи?“ За детето на три-четири годишна възраст това се случва
често. Педагогът не трябва да предоставя отговор, а да придружава навлизането на детето в
природно-социалното единство. Важно е детето да обича да участва в процеси на изпробването на възможности по отношение на предмети и природни обекти. Също да сравнява опит по отношение на нови ситуации – да пренася представи, умения и отношения по нов
начин. Още по-важно – да сравнява, да осъзнава сходства и различия, да ги назовава и дори

да се опитва само да формулира въпрос. Значимо е и поведението на другите връстници
около него, на техния активен речник, на схващането на различни, но присъщи на един и
същи обект качества („пада и не пада“).
Децата могат да овладеят някои обобщени представи и понятия за връзка между животните и условията за тяхното съществуване, както и за взаимоотношенията между хората на
основата на противоречивите и проблемни ситуации.

Интерактивен тренинг
Моля да изберете подходящи ключови понятия за довършването на изреченията, като използвате думите по-долу поставени в скоби (…).
Прякото обследване често пъти произтича от …………………., протича успоредно с наблюдението в определено време. При него детето влиза в ………. контакт с предметите и обектите – обръща ги, хваща ги, променя мястото им в……………………, упражнява натиск, прилага……………. на опъване и…………… еластичност, опипва повърхности, гали животни и…………,
възприема миризми, слухови дразнители – шумове, мелодии, звуци на животни и т.н. Всичко
това се извършва с цел усъвършенстване на ……………….възприятия и представи за сетивно
възприемани признаци при обогатяване на културата. (разглеждането, действен, пространството, сила, проверява, играчки, конкретните, сензорната култура)
Косвеното обследване…………. елементарния опит и експериментирането. То предполага
промяна на…………… на обкръжаващата среда, които водят до изменение на …………………. на
обекти от средата. На негова основа се формират……………. представи за поведенчески реакции на ……………….– начин на придвижване до поставена на определено място храна, начин на………….., на внезапен звук, и др. т.е. детето не е в пряко взаимодействие с обектите
(прекият контакт е невъзможен за установяване на типичните признаци или не води до
адекватно познание). (предшества, условията, поведението, динамичните, животни,
хранене)
При предметно моделиране са налице процеси на възприемане и.................... на предмети и
обекти чрез .......................им с предметни модели за уточняване на възприятията и представите за техните признаци и ................ . Функциите на този метод са ............. , ................. и .................
на типични за обекта признаци, част от които са съществени и го задават като вид. Осмислянето на предмети и на обекти става при свързването цяло - .......... - цяло в единство с
развитието на мисленето. (пресъздаване, заместването, структура, конкретизиране,
изясняване, осъзнаване, част)
При елементарния опит се въздейства механично върху ............. и се установяват физични
свойства с различна характеристика. Например: движението на надут........., на ленти върху
............... радиатор, на ................... повърхност при хвърлянето на камък; сравняването на твърдостта на обвивката на кестен и орех с ръка, с крак, с .......... и др. Има се предвид промяната
на ........... , ............... признак. (предмета, балон, топъл, водната, камък, видим, външен)
При експериментирането сравняването се ............... условия за установяване на връзки найчесто от типа обект - ............ като закономерност на ................. . Тук е целесъобразно да се експериментира с обекти от ................ свят като представители на ............. организми, защото
при тях не се стига до бързи .............. последствия за развитието им. Например: промяната
на растения, лишени от ............, светилна, и ......... пр. (променят, среда, развитието, растителния, живите, фатални, влага, топлина)
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Интерактивен тренинг
Моля да оградите поле, за да отбележите значението на темата от обучителния свитък
във връзка с вашето виждане за усъвършенстването на опита ви по нея. Оградете предложените по-долу функции на тематичното съдържание, които определят как вие го оценявате за собствените компетенции. По този начин ще приключват и останалите теми,
като препишете и запазите този модел на чек-листа за обработка и обратна връзка на
обучителите.
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ/
ИНФОРМИРАНЕ
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ИЗПРОБВАНЕ/
АПРОБИРАНЕ

ИЗРАЗЯВАНЕ/
ПРЕЗЕНТИРАНЕ
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Втора тема. Животински и растителен свят –
инициативи за опазване
Инициативите за опазването на животинския и растителен свят произтичат от определението на устойчивото развитие – образованието в устойчиво развитие изисква от децата/
учениците и възрастните да използват устойчиви интелектуални умения и свързаните с
тях практически действия. Процесите на устойчивото развитие като отношение към природните обекти изисква систематичен подход за изучаване на сложните им признаци,
качества и взаимовръзки.

Подкрепяща информация

Може да отделите две сутрини през май и юни, за да ни помогнете да оценим състоянието
на птиците и средата, в която те се срещат. Само с приноса си от 6 часа годишно всеки
любител на природата може да се включи в инициативата за преброяване на широкоразпространените видове птици. Резултатите от наблюденията на участниците ни помагат
да разберем дали видове като домашното врабче и лястовиците се увеличават или намаляват. Последната оценка за състоянието на видовете показва, че домашното врабче е сред
най-застрашените видове у нас със спад от 42% за последните 7 години (2005-2011). Вижте
тенденциите за всеки от оценените видове от птиците на земеделските земи, птиците на
горите, птиците, които живеят в повече от един тип среда.

Мотивиране на нагласи по подкрепящата информация
Дали обаче това ще продължи и през следващите години? Имате ли любим район, където
често ходите с децата от ДГ на наблюдения, грижи за растения, животни и игри? Знаете
ли какво се случва с птиците там? С ваша помощ, можем да разберем. Споделете по-долу.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Самостоятелна работа

1) Моля да напишете възможно ли е този призив да намери отклик
в условията на интеракция в образователната институция? Как
според вас – в кое образователно направление, по кои очаквани резултати и от коя възрастова група е възможно системно наблюдение за птиците? ………………………………..................................................................
........................................................................................................................................................
2) Възможно ли е от тригодишна възраст опознаването на поведенческите реакции на врабчето и осмислянето му като изчезващ
вид, който има нужда от помощта на децата, според вас? ..................
..............................................................…………………………………………………………………
……………………………………………................................................................................
3) Отбележете по-долу онези природни обекти, които са застрашени от изчезване видове в България и могат да се включат в занимания по интереси в детската градина чрез ГЗЕИО, 2016. Мотивирайте избора си с конкретни
дейности, които сте използвали или ще опитате да приложите в работата си по проекта………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Обекти към 3): еделвайс, орел, пясъчна лилия, черен щъркел, бухал, кос, витошко лале, червеношийка, дива коза, блатно кокиче, осояд, родопско лале, черен кълвач, безстеблена тинтява,
синигер, родопски крем, скален орел, смок-мишар, шипоопашата костенурка, червена горска
мравка ………………………………………………………………….....................................................................................................
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4) По кои очаквани резултати от стандартите по ядра бихте осигурили информация за животни, обитаващи горите на България. Използвайте таблицата, като отбелязвате връзките със стрелка между полетата от първа и трета колона.

Таблица № 2
Природен обект

Сърната е много бързо и грациозно животно.
Тялото ѝ е червеникаво, а муцунката –
сива. Опашката е къса.

Живее по високи места или планини, но
понякога се осмелява да навлезе и в редки
гори.
През зимата тялото ѝ потъмнява.

Само мъжките екземпляри (наречени
сръндаци) притежават рога – къси и изправени.

През зимата сръндаците губят рогата си,
но напролет израстват отново.

Хранилката трябва да е на сравнително
близко разстояние до път, за да може да се
зарежда със суха трева, сено при всякакви
атмосферни условия.
За храна сърните използват трева, дребни
плодчета, листа.
Когато няма жълъд, в храната ѝ преобладава бръшлянът и къпината, които имат
вечнозелени листа.

Тъй като ровенето е твърде шумно, една
от сърните винаги наблюдава наоколо за
появата на хищници и хора.

Храната ѝ през зимата е жълъдът, който
сърните изравят от опадалите листа и под
снега, ровейки с предните си крака.
В планината хранилките или заслоните
се изграждат на заветно място, защитено
от студените ветрове. Освен това трябва
да има видимост на по-голямо разстояние,
за да могат да избягат животните в случай
на внезапна опасност. Най-доброто място
да поставите къщичката е на дърво или на
стената на къщата. Ако искате да сложите
къщичката на дърво, трябва да се уверите,
че не е на ветровито място, за да е защитена от лошото време и дъжда.
Когато местата, където живее сърната, са
тихи, необезпокоявани от хора, се храни
през деня, иначе е активна при здрач.

Тъй като птиците не се притесняват от
контакт с хората, стига да са оставени на
мира, можете да сложите къщичката им
също и на стената на къщата с изглед към
вътрешен двор или балкон.

Връзки

Очаквани резултати/Ядро

Разпознава домашни и диви животни в средата им на живот.
Сравнява растения и животни
по видими признаци.

Пресъздава чрез модели животни и местообитанието им.
Назовава домашни животни и
техните малки.

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).
Описва начина на хранене на
познати животни.
Познава основни жизнени
потребности на животни от
близката среда.

Има представа за промените в
поведението на някои животни
в различните сезони.
Свързва животните и техните
природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и за животните според природната местност
и сезона.
Посочва грижите, които трябва
да се полагат за растения и за
животни от близкото обкръжение в различните сезони и
природни местности.

Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни по
опазване на природата.

Обяснява природозащитната
дейност на човека и грижите
за чиста природна среда като
нужни за живота на растения, животни и хора.
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Важен аспект, който произтича от поведението на детето в детската градина спрямо живите обекти в околния свят, са:

Опознаване на естествените морфологични и функционални признаци – структурни части,
органи и поведенчески реакции на придвижване, хранене, укриване и др. Опознаването на
бозайници, които са защитени видове в България и са застрашени от изчезване, е важно за
натрупването на представа за „живото“: европейската кафява мечка, дивата коза, златката, обикновения делфин и др., близки до детето в средата.
Грижи за растенията и за животните в различните стадии – раждане и растеж, които съдействат за сравняването на естествените потребности за живот на самото дете. Храненето
на малки бозайници с мляко, грижите за чистотата на домашните любимци, други грижи
за козината, за разходката им са отговорно отношение към живота.
Грижи за растенията и животните в различните сезони във връзка с развитието им при
неблагоприятни условия през сезоните. Миграцията, дължаща се на настъпили промени в
средата на обитаване, наличността на хранителни ресурси е пример за преодоляването на
неблагоприятни метеорологични промени, каквито са и климатичните. В повечето случаи
това са годишните сезони. Някои съоръжения, изградени от хората (далекопроводите, вятърните паркове, нефтените сонди и др.), са сериозна пречка за пътя на птиците. Сериозна
заплаха за миграцията на птиците е пресушаването на влажните зони, в които птиците
отсядат за почивка.
Грижи при симбиоза (взаимоотношения благоприятни и взаимноизгодни за видовете)
Малките рибки живеят в пространството между щипките на рака и го ползват за укритие от враговете си, а чрез движението си увеличават циркулацията на водата, която е
полезна за рака. Други рибки почистват зъбите на големите хищни риби от остатъчната
храна, хранят се с нея, а това е полезно и за двата вида. Гъсениците имат нектарни органи,
от които се хранят мравките. Мравките защитават гъсениците от насекоми, хищници и
вредители.
Новите съвременни тенденции на ориентирането на детето в действителността предполагат
умения и способности за схващане и опазване на понятието „екологична култура“ като определена степен на комплекс от познавателни, социални и емоционално-волеви умения и
способности за осъзнаване и опазване на природата като ценност на живота. Тя е свързана
и с „екологичното образование“3, отчитащо спецификата на възрастовото развитие, които
главно акцентират върху положителното отношение на детето към живото и оценяването на
норми за екологически съобразно поведение за съхраняването на живота въобще.
Когато се осигурява тяхната взаимовръзка, се постигат умения, които са предпоставка
за природонаучните компетенции в следващите етапи от образованието им. Уменията се
трансформират в готовност, а при проява на отношение и в способности за решаването на
проблеми и разрешаването на противоречия. Всичко това се обуславя от мотивирането на
отношение към животинския и растителен свят, от преодоляването на трудности при използването на волеви нагласи и социални умения за самостоятелност и отговорност.

Интерактивен тренинг

Предложете вариант на игрови ситуации за използването на типовете информация, предложени по-долу за зимуващите птици.
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3

Дончева, Ю. Детето и ситуациите по природен и социален свят.// Сп. Предучилищно възпитание, 2011, брой 8, стр. 24-28)

Интерактивен тренинг
Проследете по-долу изложения текст и очертайте противоречия, на които бихте наблегнали чрез интерактивни технологии за проявата на активно отношение към животни и
практически действия при подпомагането им.
Зимата е най-подходящият сезон, за да направим хранилка или да поставим къщичка за
птиците. Те се нуждаят от храна особено през студовете. Най-добре е да поставим храната навън рано сутрин или късно следобед. За да захранваме птиците, трябва да ги гощаваме със слънчогледови семки, просо и пшеница. Най-честите ни посетители ще бъдат
врабчета, синигери, гълъби, кълвачи, и други. Ако искаме да захраним кълвачи, можем да
окачим в парка низ от фъстъци в шушулки, но те трябва да са необелени, защото птиците могат да се задушат! Важно е хранилките да се поставят на места, които са трудно
достъпни за хищници. Струпването на много птици привлича и хищници като котките
например и понякога хранилката за птици може да стане капан за тях. Уверете се, че наблизо няма домашни или улични котки, или поставете хранилката така, че да осигурява
лесен достъп на птиците и добра видимост за заплахи от хищници. През зимата много
от пойните птици се събират на ята, за да намират по-лесно храна и трябва да сте подготвени, че хранилката ще се изпразва бързо.
Помнете: веднъж започнали да подхранвате редовно птиците в дадено място, продължете през цялата зима, защото много птици привикват и в особено тежките периоди и
дни на зимата ще търсят именно там храна. Ако поставите къщичките за птици на дървета, може да откриете, че и някоя катерица се е възползвала от вашето гостоприемство. Ако искате да се погрижите и за нейната храна сложете орехи или парчета ябълка,
за да я нагостите.

Интерактивен тренинг
Подкрепяща информация, използвана от учител по работа в проект „Малки еколози“ в
детска градина № 1 „Снежанка“, град Лом под формата на „писмо“, изпратено до децата в
групата.
„Здравейте, мили приятели.
Аз съм червеногушата гъска и съм от птиците, които са застрашени от изчезване на
Земята. Имам пъстри (ръждиво червено-черно-бяло) пера. Аз съм прелетна птица. След
края на лятото, заедно с моите деца, се отправям към крайбрежията на Румъния и България, защото там имам няколко любими места за зимуване. Храня се главно с есенни
посеви и нощувам в открити, незамръзващи води. Много съм чувствителна към безпокойство и човешко присъствие и често се налага да се местя, при което губя енергия и това
намалява възможностите ми за оцеляване. Голямо нещастие за мен е и когато ловците
ме бъркат с по-едрите ми роднини – големите белочели гъски. Те са повече на брой и са
разрешени за лов, за разлика от нас, червеногушите. Не ми се отразява добре и влошаването или промяната на условията в замърсени от човека водни басейни, в които нощувам
и утолявам жаждата си, а всичко това е наистина жизнено важно за мен. Затова, мили
приятели, моля ви да ми помогнете. Разкажете за мен и ме пазете. В противен случай
съвсем скоро няма да мога да идвам при вас.
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Интерактивен тренинг „Писмото на червеногушата гъска“
Използвайте текста и добавете аргументи от „писмото“ на червеногушата гъска, за да оформите ключови опори, които са категории за систематизиране на опит за децата в детската градина и водят до компетенции – единство на знания, умения, отношение. Можете
да използвате и постановката за паралелните системи.
Знания/представи за:
…………………………………………………………………………………………………
Умения за:
…………………………………………………………………………………………………
Отношение във вид на:
…………………………………………………………………………………………………
Интерактивен тренинг. Решаване на казус в асоциативна игра.
Допълнете кои други интерактивни форми са подходящи за реализирането на подобни добри
практики чрез използването на вживяването в роля при осъзнаването на причинна връзка.
Таблица № 3
Етапи на асоцииране в играта
Първо артистично упражнение за вживяване: Представете си, че сте червеногуши гъски и обитавате това място.
Идва краят на лятото и ви предстои да отлетите заедно
със своите малки към България, за да презимувате.
Когато кажем „Лети!“, вие трябва да се придвижите от
тук до обръча.
Всеки от тези обръчи представлява местообитанията на
червеногушата гъска.
Всяко местообитание има достатъчно храна само за определен брой птици.
Второ артистично упражнение: „Летете свободно, още не
е дошла есента!“
Трето артистично упражнение: „Ето че отлитате за
България, за да презимувате на по-топло място, където
ще останете до началото на пролетта. Потърсете своето
място за презимуване.
Четвърто артистично упражнение: Сега ви предстои да
се завърнете в родните места. Полетете на път.
Пето артистично упражнение: Отново е краят на лятото
и ви предстои да отлетите, заедно със своите малки към
България, за да презимувате. Но вашето местообитание е
било унищожено – от замърсяване, пресушаване или увредено, заради изсичане или опожаряване на дърветата.
Подходящо е при изиграване да се намалят бройките в
огражденията в сравнение с лятото, за да се провокират
обсъждания за търсенето на решения при липса на подходящи условия за живот.
Шесто артистично упражнение – обсъждане на поведенчески мостри: Какво ще се случи с неговите обитатели,
щом местообитанието е разрушено(всички животни,
които зависят от него, остават без място за живот и
„умират“)?
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Други форми

Седмо артистично упражнение: Това е вярно, защото те
са свикнали на живот само тук и се нуждаят от него, за да
оцелеят. Когато разрушаваме техните местообитания,
ние убиваме или вредим на птиците и други животни, които разчитат на тях.
Кой може да помогне?
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП),
Натура 2000
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Обобщение: Какво трябва да правим, за да не вредим на
даденото местообитание?
Да изхвърляме отпадъците само в контейнерите;
Да не замърсяваме водите;
Да не използваме найлонови торбички;
Да следваме в природата обозначените пътеки и пътища,
когато се разхождаме сред природата. Пътеките и пътищата са направени, за да не вредим на мястото, в което се
разхождаме.
Ако се отбием от пътеката, може да смачкаме някой рядък
вид растение или да обезпокоим гнездящите птици и да
развалим техните гнезда.
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Трета тема. Енергия и енергийни източници –
природни сили и природни закони
„Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от Природата.“
Едгар Кейси
Тази тема започва с цитат, който ежедневно хората обсъждат в популярен стил в общуване
и комуникация помежду си особено на фона на катаклизмите, характерни за 21. век – чести засушавания, бури и наводнения, земетресения, пожари и арктически студове. Известни са мислите на антропософите за това, че „Ако живееш на северния склон на планината,
ще имаш един характер; ако живееш на южния ú склон, ще имаш друг характер. Сянката
на планината оказва известно влияние върху хората. За да имаш един подвижен характер,
трябва ти повече светлина и повече топлина.“ Съществуват редица теории в историческото
развитие на педагогическата наука, които са основополагащи с тезите си за същността на
природата и значението ѝ за живота на хората – както в личен, така и в социален и в обществен план.

Какво представлява енергията? Кой я притежава? Според учените няма единно всеобщо
определение на енергията. Но всички я разглеждат като изключително необходима за живота на Земята. Тя ни е нужна, за да можем да се движим, да учим, да работим, за да се отопляваме и много други лични и обществени нужди. Това е възможно да бъде обяснено на
децата в детската градина.

Всъщност в науката енергията е физична величина, която характеризира свойството
(или количеството на способността) на дадена система за променяне на състоянието на заобикалящата я среда или за извършване на работа.

Енергията е основен количествен показател, който всяка физическа система притежава; той позволява да се предскаже количеството работа, което системата може да извърши
или колко топлина може да обмени. Енергийните ресурси на планетата не са неограничени
и напълно възстановими. Една част от тях се изчерпват и може да се стигне до съществен
недостиг от тях. Човечеството бавно, но сигурно, осъзнава този факт. По-долу илюстрациите могат да се подчинят на модел за възобновяеми (вятърна, слънчева, водна и биоенергия)
и невъзобновяеми (атомно гориво, твърдо гориво, газ, нефт) енергийни източници.

Вятърна
енергия
Природен
газ
Слънчева
енергия

Ядрена
енергия

Въглища

Биомаса

Водна
енергия
Нефт
Рисунка 1
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Тъй като Слънцето е основният източник на енергия на Земята, слънчевите цикли имат
значително влияние върху климата, флората и фауната на нашата планета. Данните на
„TIMED“ показват, че термосферата се охлажда и свива, буквално намалявайки обема на земната атмосфера като цяло. Това явление е обичайно за периодите на понижена слънчева активност. Само че въпросната част от соларния цикъл би трябвало да започне чак през 2020
г. В Закона за енергетиката – допълнителните разпоредби (24а. нова – ДВ, бр. 74 от 2006 г., в
сила от 08.09.2006 г.; изм., бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) се определя, че „енергийни ресурси“ са първичните енергоносители (въглища, нефт, газ и други), нефтопродуктите,
както и възобновяемите източници, използвани за производство на електрическа енергия,
топлинна енергия или енергия за охлаждане. „Изменението на климата ще има все по-разрушителни и необратими въздействия върху живота на Земята“ – заяви ръководителят на
Световната метеорологична организация (СМО) Петери Таалас.

Горивата и енергиите се разделят на първични и преобразувани. Първични горива и енергии (първични енергийни ресурси) са част от добитите изкопаеми горива и възобновяемите източници на енергия като въглища, природен газ и дърва, които са удобни за крайно
потребление, защото могат да се пренасят и консумират по-лесно и не винаги се нуждаят
от преобразуване. Част от енергийните ресурси трудно се пренасят и използват в своята
естествена форма. Например нефтът, значителна част от въглищата и ВЕИ не могат да се
използват директно. За да се избегне този недостатък, те се преработват в преобразувани
горива и енергии, които са по-удобни за крайно потребление. Преобразуваните горива и
енергии обикновено се наричат „вторични“. Това са например нефтопродуктите, обогатените въглища, брикетите и пелетите, топлоенергията и електроенергията, които вече са
удобни за транспортиране и за крайно потребление.

Моделна схема за довършване

Потърсете информация и предложете източник на енергия (природни горива), който не е
отбелязан на схемата? Има ли той отношение към опазването на климата?

ЯДРЕНО ГОРИВО
ВОДА

СЛЪНЦЕ
ВЪГЛИЩА

ГАЗ

Диаграма № 1

Изминалата 2018 г., когато е одобрен международният проект по темата на обучение, ще
стане най-горещата в цялата досегашна история на човечеството. Според ООН в много страни са поставени нови температурни рекорди. Екстремни климатични условия, включително рекордно високи температури, суша и обилни валежи, се наблюдават в Северното полукълбо през първата половина на лятото.

Представената информация за учителите има за цел да провокира избор на ключови ядра
по посока на определените важни за устойчивостта параметри на технологията за свързването на климата с енергийните източници и мерките за спестяването на енергия.
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Интерактивен тренинг
Моля да изберете ключови думи по посока на основните параметри за осъзнаването на връзката енергия – климат, заложени в коментарите.
Таблица № 4
Параметър

Коментари

Избрани
ключови
думи

ПРЕВАНТИВНО РЕШЕНИЕ Важно е дали предоставената на децата
И АНАЛИТИЧНА ОЦЕНКА информация (вербална и визуална) може изпреварващо да се подкрепи от местни действия по опазването на „живото“. От значение
е да се осигурят примери за целесъобразни
мерки, които да убедят подрастващите, че в
природата се гарантира позитивна промяна неустойчивите процеси да бъдат преодолени
в бъдещето. Дали учителите ще са готови да
подпомогнат планирането и проектирането
на устойчиво образование в детската градина,
като съдействат за компетентности в дейността, в поведението и в общуването на детето в
природата?
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА
(ХОЛИСТИЧНА)
СЪДЪРЖАТЕЛНА
ПРОГРАМА ОТ ТЕМИ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗНАНИЯ
И ДЕЙСТВИЕ
ПРОВОКИРАНИ ЧУВСТВА

Устойчивостта сама по себе си е мултидисциплинарна, тя може по различен начин да
се изгради в интегрирана тема за децата в
детската градина. Изменението на климата за
малките се свързва с асоциираните представи
за природата, социалния свят, професиите на
хората, участието в празници, игри и пр. За да
се схване връзката между естествената физическа среда и живота на растения, на животни
и на хората се нуждаем от холистично разглеждане на фактите и явленията, обагрени
от преживяванията. Климатът не се свързва
само с метеоролозите, но и с изследователи от
областта на физиката, химията, географията,
педагогиката, психологията и социологията.
Само учител, който е посветен на цялостното
детско развитие, може да бъде ценен за бъдещето устойчиво развитие на децата, които
чрез него да са включени в решаването на
проблеми.
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Параметър
РИСКОВЕ, ОПАСНОСТИ И
НЕЗАВИСИМОСТ ЗА
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И
ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНС

Коментари
Децата трябва да бъдат способни да преодоляват рискове, опасности и свързаното с тях
чувство на несигурност при въвеждането на
нови процедури, разпоредби или изисквания.
Нека учителят използва различни основания
за сравняване, да признава непълна и противоречива информация, за да провокира устойчиви решения. Важно е децата да срещнат
информация, която им е позната, но я възприемат по различен начин. Например варената
царевица, която те обичат и различните ѝ
вкусови характеристики.

„Около царевицата“ е тема, която може да
е адресирана към тях като консерва, като
продукт от оранжерията или двора на баба.
Всички те носят различни послания и вкусове
и могат да бъдат проблематизирани. Когато
децата се катерят по дърветата, трябва
да се преценят кои действия носят рискове
и опасности, при кои положения съществува
несигурност, за да може децата да се срещнат
с правилното решение.
ПРОЕКТИ И ПЛАНИРАНЕ
ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ

Децата трябва да се приучат да не се страхуват
от различията. Екипната работа води до съгласуване на общ план, до модел на действия,
до проект и справяне с различни гледни точки
при преследването на общ резултат.
Още в общата игра децата се учат да обсъждат
мнения, да съгласуват действия.

Освен това учителят осигурява атмосфера за
всяко дете да изрази спокойно своето мнение,
както и да може да го изрази по подходящ
начин, така че всички да могат да действат без
конфликт на интереси. Въпросите на устойчивостта се решават демократично без форми на
дискриминация, без налагане насила на мнение, без вражески образи или предразсъдъци.

Например действията може да се осъществят
с местните групи по програмата на местните инициативи по опазването на климата.
Такива са фондации, чужди на институцията
партньори и местни сдружения.
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Избрани
ключови
думи

Параметър
ОТГОВОРНОСТТА ДА СЕ
ОТЧИТА ПРИНОСЪТ
В СТРАТЕГИИТЕ ЗА
ДЕЙСТВИЕ

Коментари

Избрани
ключови
думи

Децата трябва да могат в процесите на разглеждане, опознаване на природни обекти,
факти и явления да взимат съответстващо решение в целеви конфликти. Учителят трябва
да постави ясно изискванията при преследване на цели и ако постигнатото не е достатъчно, трябва да се направи следващ избор.

Например във времето той предлага различни
възможности за участие в ситуацията и така
става възможно децата да извършват различни действия, но самите те трябва да решат
какво да изберат. Това е така наричаната
„ситуация, в която всички печелят“.
УЧАСТИЕ В ГРУПОВИ/
КОЛЕКТИВНИ ПРОЦЕСИ
ЗА ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ
МОТИВИРАНЕ НА
ДРУГИТЕ И ПРОЯВИ
НА САМОСТОЯТЕЛНА
АКТИВНОСТ

ЛИЧНИ РЪКОВОДНИ
ПРИМЕРИ И
РЕФЛЕКТИРАНЕ НА
ДРУГИТЕ

Устойчивото развитие има демократични измерения. Процесите на взимане на решения на
децата като членове на екипа се подпомагат от
учителя. Съпоставянето на мнения стимулира
преживяванията им. На децата е разрешено да
предлагат сами темата за прояви на устойчиво
развитие.
По тема, около която възниква всеобщо въодушевление, е добре да се поощрява общото
насочване и същевременно това да се използва за стимул към активност на всяко дете.

Например при правенето на мармалад от плодовете на дърво в двора на детската градина
се канят родителите и представители на
общината. Така се провокира отношение към
сравняването на биологично чисти продукти,
към осъзнаването на значението на сезонни и
регионални продукти. Децата се мотивират
по този начин да поемат собствен ангажимент и да спазват своя ангажимент пред
другите, което се възприема нагледно-практически и емоционално положително.
За изграждането на тези компетентности е
важно да се отговори на въпроса как моят
стил, моите принципи и предпочитания влияе
върху останалите. Този отговор е важен, както
за възрастния (учител или родител), така и за
децата помежду им. Гледните точки на всеки
един рефлектира върху другите. Собствените
постъпки се сравняват с правило съобразените норми на образованието в устойчивото
развитие.
Например модели за устойчиво хранене, природосъобразна и социално щадяща градска
мобилност, нова професия, свободно време и
здраве.
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Параметър

Коментари

ПРЕДСТАВИ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТ КАТО
ПОЛЗИ ПРИ ВЗЕМАНЕТО
НА РЕШЕНИЯ И ИЗБОР НА
ДЕЙСТВИЕ

При образованието в устойчиво развитие става
дума за справедливост между редица фактори – индустриалните и развити страни, но и
между техните генерации. Ето защо учителите
изграждат компетенции за справедливо поведение и морал.
Като пример за справедливост между културите в детската градина може да се даде
менюто за хранене на децата по света. Тази
тема ще се свързва и с морала – технически
осигурените общества в индустриалните
страни използват големи ресурси, техните
деца са задоволени с продукти. Как може да
се провокира справедливо изравняване между
бедните и богатите общества?

САМОСТОЯТЕЛНО
ПРОЕКТИРАНЕ И
ПРЕСЛЕДВАНЕ НА
ДЕЙСТВИЯ

Става дума за проектиране на всекидневните
дейности на индивидуалния стил на поведение, но при спазване правата на другите.
Учителят отбелязва всеобщото правило да не
се нарушават при постигането на цели правата на другите и да не се нараняват несправедливо те.
Като пример могат да се използват отново
игри, практически дейности в природния кът
или на детската площадка, подготовка за
сън и храненето в групата, празнуването на
рождени и имени дни в съзвучие с природния
календар/сезона.

ПРОЯВА НА ЕМПАТИЯ
КЪМ ДРУГИТЕ

Това се свързва със солидарност, умения за
лидерство и закрила на социално по-слабите.
Учителят напътства децата как те могат да се
включват в дейности спрямо по-малки деца,
спрямо деца със специфични потребности или
по-възрастни хора в дом. Добре е да се споделят примери, да се оценят възможности, но
от определени принципни положения.

Избрани
ключови
думи

Интерактивен тренинг
Използвайте илюстрациите, за да свържете ключовите понятия по темата с компетенции, които се възпитават у децата.
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Четвърта тема. Климат, сезони, промени –
повишаване на екологичния и социален стандарт
България също усеща последиците от климатичните промени. Като страна, която произвежда повече от 40% от електроенергията си от въглища, ние също допринасяме към глобалните емисии CO2 – както вече споменахме сред основните виновници за повишаване на
глобалните температури.

„Грийнпийс“ – България активно работи в посока излизане на държавата от въглищната
зависимост, в която се намира, и намаляване на въглеродните емисии и емисиите вредни
вещества, отделяни от ТЕЦ. Като част от Коалиция за климата – България, ние участваме
в разработването на политики и стратегии за защита на климата и справяне с последиците
от климатичните промени.

Като алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива, „Грийнпийс“ – България насърчава
широкото навлизане на възобновяемите енергийни източници. Развитието на ВЕИ сектора
в страната ни трябва да продължи в посока малки децентрализирани ВЕИ мощности (до
30 кВ), които да се въвеждат на ниво домакинство, малък бизнес и община (https://www.
greenpeace.org/archive-bulgaria/bg/campaigns)

„Времето в България става все по-екстремно. Промените в климата са най-голямата заплаха
за природата и човечеството през 21. век. Данните показват, че 15-те най-топли години на
Земята са били през последните 20 години. У нас се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви.
Климатът южно от Стара планина става все по-средиземноморски, а на север плодородните земи бавно се опустиняват. Снежните месеци в планините намаляват. Сняг започва да
вали след Коледа, а така се променя количеството вода, с което разполагаме през годината.“
(http://www.wwf.bg/what_we_do/climatechange/)“

WWF е една от организациите, които работят за действащо глобално споразумение по промените в климата. Всеки човек също може да предприеме стъпки в ежедневието си, с които
да ограничи въздействието си върху климата, без да влошава качеството си на живот. WWF
провежда всяка година „климатично турне“, по време на което всеки може да научи повече за проблема и какво да предприеме лично. WWF е създател на глобалната инициатива
„Часът на Земята”, по време на който хората могат да покажат, че искат да се направи нещо
сериозно по промените в климата.

Интерактивен тренинг

Защо проектното обучение влияе върху екологичния и социалния стандарт на хората? Като
използвате илюстрациите, запишете правила, произтичащи от тях – за влиянието на човека върху климата и възможностите за спестяване на енергия.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..............................

Съгласни ли сте с отразеното в диаграмата съотношение между разходите на едно семейство за видовете използвани средства по посока на различната енергия?
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Кола
14%
Топла вода
19%

Консумация CO2 емисии

Отопление
27%

Електричество
40%

Електричество
Отопление
сума

( kWh/a)
100.000
1.000.000

(kg/a)
60.000
240.000
300.000
(150.000 m3)

Цени
(€/а)
22.000 €
75.000 €
97.000 €

Интерактивен тренинг
Моделна презентация: Като използвате деветте стъпки, представени в концептуалния модел, поставете номера на стъпката, влияеща в моделите от снимките, текста, схемите и
фигурите в празните полета.
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........................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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Запознайте се с уредите за измерване, необходими за постигане на енергийна ефективност.

Измерване на температура

Луксметър

Наблюдаване от дете Измерване на СО2

Стандарти
за осветление

Тип стая
занимални,
методически кабинет, медицински филтър,
административни стаи,
многофункционални стаи
специфични стаи (изкуство, музикален
салон физкултурен салон, природни зони )
коридори, стълбища
кухненски бокс
складови помещения
CO2 концентрация
(ppm)
< 1000
1000 - 2000
> 2000
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Хигиенна оценка
безвреден

забележим

неприемлив

300 lux
500 lux
100 lux
200 lux
200 lux

Препоръка

никаква
Стаята трябва да се
проветри
Стаята трябва да се
проветри
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Пета тема. Здраве и „зелени продукти“ – дейности
на човека и правила на поведение на децата
Педагогът в детската градина реализира редица цели, свързани с ориентирането на децата
в околния свят, които са предпоставка за изграждането на адекватно отношение към климатичните промени и спестяването на енергия. Те биха могли да се обвържат в ценностномотивиран план с поведението на възрастни и връстници, които да бъдат пример и да реализират откривателски технологии, подчинени на темата на проекта. По-долу са възможни
дискусии в резултат на споделянето на решения по рисунка № 2.

Интерактивен тренинг

Използвайте номера в кръглите полета за дейности и свържете с етапите на откривателството на децата. Запишете номера до текста, за да покажете към кой етап са дейностите
на децата.

• Децата демонстрират съзидателно отношение към околния свят и дейността на въз-

растните – осъзнават функционирането си в средата за съхраняване и подпомагане на
живота в нея.

• Децата участват в интерактивни, медийни и авантюристични игри за функционални
връзки между предмети, природни обекти и хора за установяване на причинни връзки. Те
се включват в конструктивно-дидактични и игрови задачи за моделиране и попълване
на работни рисувателни листове за представяне (оперативно или схематично и изобразително) на модела.

• Децата участват в игри с карти за ориентиране в природните и социални явления, за
моделиране на отношения чрез символи и схеми; за връзки между елементи в схеми и рисунки; включват се в игри за огледално рисуване или пресъздаване на признаци на липсваща част (визуално и моторно).

• Децата се включват в игри с избор за оцветяване, довършване на фигури и предвиждане

на изменение на признаци във времето, на собствените прояви към другите, на отношението към животни и растения.

• Децата преживяват променливостта – осъзнават процеси с достъпен характер като
се отчита тяхното начало и край в природната и обществена среда, което подготвя
ориентирането в измеренията на света.

• Децата осъзнават значението на повторяемостта и постоянството при действия

спрямо знаци и ориентири, пресъздават природни местности и маркират със знаци
правила в социални дейности в общности топологично.

• Децата проявяват хуманно отношение – осъзнават общочовешки ценности; отстоя-

ват своите права и зачитат правата на другите, ориентират се в правата на децата
в групата, в празничен календар (рожден и имен ден), споделят постиженията си и очакват признание на силните им страни, искат да представят пред другите открития,
търсят защо не са постигнали целите си, обобщават несъответствия.

• Децата участват в подготовка на природен календар, моделиране чрез игри и упражнения за следване на образец; упражнения за маршрути, карти, действия в квадрирани
фигури; пресъздават в квадратна мрежа игри и сюжетни инсценировки поведение, осмислят и съпреживяват емоционалното състояние на другите.
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Рисунка № 2

Тези констатации на учителите са важни дотолкова, че те да се почувстват сигурни
при използването на формите при изграждането на представата на децата за метеорологичното време, свързано с елементите на климата. Тук са достъпни връзките:

• Климат и сезони – времето през сезона, температурата (топло/студено), ветрове, валежи.

• Могат да се ориентират в данните на термометъра (червен и син цвят на скалата или

в електронен маркер). Използват знаци за слънчево, дъждовно и ветровито време, за
снеговалеж, мъгла и др. Подбират облекло според сезона (климата в него), правят връзка с облеклото за сезона и могат да го свържат с топло и студено (вътрешно и външно
за сграда) място, когато е нужно.

• Свързват климата (сезона и мястото на пребиваване) с използването на енергийни

източници и спазват правила на поведение спрямо тях – радиатор, електрическа печка, туристически огън, огнище (камина). Децата не трябва да ги доближават, за да не се
нарани кожата на тялото им.

• Свързват топлинните уреди със скала и сигнални признаци, но знаят че децата не

могат да ги употребяват, а това е право и отговорност на възрастните (родители и учители). Те се научават да обръщат внимание на здравословен вътрешен климат и добри
условия за учене в занималнята (детската стая) в тяхно присъствие и при възприемане
на референтни правила за следване.

• Децата правят връзка между правилата на действие на другите и своите роли в

играта като бъдещи възрастни: придобиват разбиране за климата и енергията – начин на живот и познания за въздействието на собствените действия върху околната
среда. Чрез инсценировки и етюди те се замислят върху правилни и неправилни постъпки и действия, като се ръководят от различни гледни точки: промяна на лошите
навици за обществено благо.

• Могат да станат активни за добра кауза чрез игрите и пресъздават „ефективни информационни дейности“, споделени с родителите, по-малки деца от детската градина,
с ученици и обществеността.

Какво трябва да се направи, за да може в институцията да се реализира проектът и да се
включат учители и деца в добрите практики на европейските страни?
ǿ Организира се среща с директора – всичко трябва да бъде координирано с него/нея!

ǿ Определят се учителите и съответните деца и детски групи. Коментират се мненията
им за проекта, одобрението и опасенията им.
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ǿ Проектът трябва да бъде включен в стратегията на институцията и графика ѝ (план за
допълнителните дейности, работа с родителите).

ǿ Определя се енергиен отговорник, който познава процесите и проблемите на енергийното потребление и допринася значително за постигане на спестявания.

ǿ Избира се и технически отговорник – включването му/ѝ е от съществено значение и
той трябва да е запознат детайлно с техническото функциониране на енергийната система в училището. Той е лице за контакт в случай на проблеми, за техническа поддръжка и реализация на технически мерки за спестяване на енергия. Може да помогне да се
разберат настройките за отопление и административните отговорности.

ǿ Създава се енергиен екип – деца, учители, директор, енергийният отговорник (техническото лице) са в непрекъснато взаимодействие.

ǿ Използват се интерактивни форми, част от които могат да бъдат заимствани от горните интерактивни тренинги.

ǿ Определят се целите и отговорностите спрямо тях на учителите по групи, които са
участници в настоящия проект и които ще са отговорни за описанието на дейностите
по избраните форми и на постиженията на субектите в институцията по проектните
дейности. Разработват се игрово-образователни материали, осигуряват се в присъствието на децата техническите средства за измерване от учителите, водещи в проекта
с иновациите си: снимки, картини, знаци, игрови комплекти, игрови и образователни
модели, изработени постери, аксесоари за празник, природни материали и др.

Игрови тренинг

Създайте дидактична игра, която да се нарича „Мога да спазвам правила“.
Игрови цели:………………………………………………………………………………………………............................
Игрови правила:………………………………………………………………………………………….............................
Описание на играта:……………………………………………………………………………….................................
Варианти на интерпретиране на съдържанието:………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………...............................
Модел на игровата технология – за социализиране, за информиране, за адекватно функциониране, за емоционално реагиране/ отношение (може да се включи повече от един модел)………………………………………………………………………………………………..........................................
Игрови компетенции при реализиране на интеракцията в играта……………………………...............
Снимка за дидактична игра:
„Мога да спазвам правила“

Предметно-схематични модели за интерактивна групова работа. Използвайте
текста от подкрепящата информация за климатичните промени и предложете варианти
за използване на модела. Адаптирайте текста за вашата група в детската градина, като
го направите достъпен за нивото ѝ.
ǿ „Албедо“ ефект (белите повърхности отразяват повече слънчева радиация от тъмните повърхности);
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ǿ Като се затопля планетата, скоростта на изпаряване се увеличава – H₂O = парникови
газове;
ǿ Предварително абсорбираният СО2 се освобождава, когато студените океани се затоплят;
ǿ Горски пожари – още абсорбиран CO₂ се освобождава;
ǿ Вечно замръзналите почви се топят – освобождава се метан (с миризма, вреден за дишане);
ǿ Децата получават бутилка с топла вода и се опитват да я запазят толкова дълго,
колкото е възможно (във връзка със значението на изразходване на енергия от температурата на тялото, за което да се добави с помощта на учителя илюстрация);
ǿ Децата участват в дискусия за подходящо облекло през зимата (във връзка с нова илюстрация в модела) и в дискусия за изолация на сгради, като изпробват свойства на материалите – алуминиево фолио, хартиена торбичка, вълна, дървена кутия, стъклен
контейнер, раница, хартиени кърпи, памук (чорапи), вестници, корк, термос, спално облекло, филц, полистирол.
ǿ Обяснява се, че когато въздухът е мръсен (твърде високата концентрация на CO2 , която
се измерва с коментирания уред в предходната тема) в помещенията се стига и до намаляване на желание за игра и дейности сред децата/учениците, увеличава се нивото
на шума, а децата могат да разберат, че това става и когато ръцете и краката са им
студени, въпреки че са облечени добре.
Световният съвет по климата (IPCC)
обяснява: 3 тона емисии на въглероден
диоксид средно на глава от населението
за целия свят биха били приемливи,
за да се ограничат последиците от
промените в климата до покачване
на темературата с 2°С. Преди всичко
индустриалните държави значително
превишават тази граница.
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Интерактивен тренинг
Изберете подходяща форма за взаимодействие, свързана с нагласите за хранене на децата
във вашата група.

Тема на педагогическата ситуация:
Ключови идеи:

Очаквани резултати:

Компетенции по проекта за устойчивост:
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Шеста тема. Спестовност и партньори – позитивен
резултат и доверие
Образователните институции не са сами в усилията си за образование в устойчиво развитие. Днес все повече се говори за държавни „зелени политики“, които да подпомагат устойчивото развитие на отделните области в България.

„Времето и климатът са реални явления (Добри практики и полезни мерки за повишаване на енергийната ефективност, инж. Владислава Георгиева, Обучение за обучители, София/Банкя, 25-27 януари 2019), чиито елементи могат да бъдат измерени и представени в
желана форма. Понятието време означава физичното състояние или промяната на състоянието на атмосферата на дадено място. Времето се изменя непрекъснато. То се определя от
моментните стойности на метеорологични елементи – налягане, влажност, температура,
слънчево излъчване, подвижност на въздуха, облачност“.

Климатът характеризира средното състояние на атмосферата за определен район и се
определя от обобщения ход на промяната на времето. Той зависи от климатичните фактори
– географска ширина, височина над морското равнище, близост до планини, морета и реки,
флора на местността и т.н. „Микроклиматът е климатът на неголяма територия от земната повърхност, който се различава от климатите на съседните територии и се обуславя от
микромащабни особености на релефа като наличието на водоеми, малки форми на релефа
като хълмове и долини, почви и растително разнообразие, жилищни постройки и други“
(http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.php?f=80&t=1045.
Изчисленията при проектирането на отоплителните и климатичните инсталации
се извършват с помощта на елементите на климата, които имат представителен
характер за района на строителството. Климатът определя вида и мощността на необходимите инсталации, предназначени да поддържат желан микроклимат в помещенията. Метеорологичните елементи, които характеризират краткотрайното състояние на
атмосферата, оказват влияние върху експлоатационните режими на инсталациите. Динамиката на изменението на времето в някои случаи определя начина на регулиране. Най-голямо значение за отоплителните и климатичните инсталации имат пряко свързаните с
тях метеорологични, съответно климатични елементи – слънчево излъчване, температура,
влажност и подвижност на въздуха.

Може ли всеки от нас да допринесе за благоприятното развитие на мястото, в което живее? Отговорът е „да“ и в този параграф ще се дадат насоки, за по-зелен и екологично съобразен начин на живот. Къде – естествено в околния свят за децата, а това означава микроклиматът в детската градина и в семейната среда.
Идеята е чрез децата и образователната институция да се промени гледната точка на
родителите, които са партньори на образователната институция.
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Кои от тях можете да споделите с децата и с техните родители?

Отопляване и вентилиране на жилището. Нашето жилище има нужда както от затопляне през зимата, така и от правилна вентилация през цялата година, така че да не се появят
мухъл и плесен по стените. Добрата вентилация, предпазва жилищните сгради от напукване, подпухване, свличане. Ще се запитате, как всичко това влияе на климата и не е ли
пресилено да изтъкваме тези два фактора – отоплението и вентилирането, като важни за
природата? Отговорът не е сложен.

Интерактивен тренинг

Като имате предвид представената по-долу схема, използвайте информацията, за да прецените енергийния баланс на вашата институция. Отбележете като лични общи впечатления състоянието в нея. Например значението на броя на децата в групата, дейности, които се извършват в занималнята, дейности в гардеробната, наличие на зони за активности
в близост до прозорци, топлинни уреди и др. Запишете в празните полета оценката си.

Топлинен и масов баланс
ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ
Топлинни загуби от топлопреминаване през ограждащите повърхности
Топлинни загуби през стени, подове, тавани, от термомост, врати,
остъкляване.
Топлинни загуби от вентилация и инфилтрация
Топлинни загуби от естествена и принудителна вентилация, от
неплътности в ограждащите повърхости.
Топлинна печалба от слънцегреене
Топлинните печалби от слънчевото греене, получени в резултат както
на директното слънцегреене през прозрачни елементи, така и на
поглъщането на лъчение от непрозрачни елементи.
Топлинна печалба от влияещо оборудване
Топлинна печалба от хора
Топлинни печалби от вътрешни източници, от работата на електрически
уреди, изкуствено осветление, от топлопредаването на хора.
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Седма тема. Общество и споделена отговорност –
връзки между институциите и съучастие
Протоколът от Киото обновява поставените пред държавите цели и въвежда механизма
за търговия с вредни емисии, а влязлото в сила през 2016 г. Парижко споразумение, поставя акцента върху необходимостта да се задържи глобалното повишаване на температурата
под 2°C. През 2015 г. от държавите в ООН е приета и Програма за устойчиво развитие до
2030 г. „Да преобразим света“, която поставя 17 глобални цели, 7 от които са пряко свързани
с опазването на околната среда и за чието постигане зелените обществени поръчки несъмнено биха могли да допринесат.
В „Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.“ и в „Национален план за
управление на отпадъците (2014-2020 г.)“ заложените стратегически цели са посочени
във връзка с тези документи като инструменти за постигането им.

Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. се занимава с устойчивото използване на природните ресурси, ефективното включване на науката и иновациите за опазване
на околната среда, устойчивото развитие и жизнения цикъл на продуктите. Стратегията
насърчава използването на Схемата за управление по околна среда и одит – ЕMAS, сертификати за биоземеделски практики, сертификати за устойчиво управление на горите, екомаркировки, екодизайн, зелени обществени поръчки, екологични продуктови декларации
и сертификати, комплексни разрешителни и др.

Идеята зад „зелените градове“ е жилищните райони да се устроят по такъв начин, че замърсяването от човешката дейност да е възможно най-малко. Рейкявик е по-зелен от всякога, благодарение на постигнатия прогрес в Исландия и столицата през последните години.
Една от сериозните стъпки, които са предприели в града, са автобусите в населеното място,
които работят с водород. Електричеството и парното отопление в града идват от възобновяеми източници на енергия – водноелектрически централи и геотермални централи.
Държавата прогнозира, че до 2050 година в нея повече няма да се използват твърди горива.
Кметът на Рейкявик е заявил, че иска да направи града най-чистия в Европа.

Интерактивен тренинг

Възможни събеседници: Включете субектите в мрежова схема на интеракция, така както
вие прецените, че е характерно за вашата институция. Отбележете връзките в червено.
Втори път направете схемата, като имате предвид визия, която сте придобили от обучението си по проекта до момента, но използвайте син цвят за обособяването на стрелките.
Ще се посветите ли на тези възможни контакти във вашата практика по продължаване на
проектното обучение?
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(Учители, родители, деца, ученици, директори, енергиен отговорник, техническо лице, помощник-възпитатели, помощен персонал, административен персонал, неправителствени
организации, бизнес-партньори, други…)
Възможни теми/ контекст за интегриране по темата за спестяването на енергия и опазването на климата:
Знаете ли, че:

…електричеството и отоплението са в ограничени количества?
…бъдещият ежедневен живот се променя?

…има причини за промени в атмосферния въздух, природни катаклизми?

…е нужно да се справим с разточителното поведение за опазване на природните ресурси?

…започнахме кампания за събиране на (пластмасови капачки, батерии, празни цветни касети, алуминиеви кутии и др.)?
…искаме да спасим планетата „Земя и нашия общ дом“?

…имаме страхове, които изобразихме в картички/рисунки от децата до всички учители/
родители?

… направихме „Предизвикателство за месеца“ – календар за опазване на климата и околната среда?

Интерактивен тренинг

Използвайте илюстрациите, за да осигурите анализ на примери за споделена отговорност
на децата в институциите чрез методите моделиране и решаване на картинни загадки
(противоречия). Изберете вариант и представете аргументи за ползата от тях. Как бихте
ги предложили в игрово-познавателна ситуация. Импровизирайте формулировки.
Разгледай картинките. Огради със зелено, ако мислиш, че е полезно за природата.
Огради с червено, ако мислиш, че е вредно!

Коларска, Д., Стоянова,М., Спиридонова, Л. и др., „Програмна система АБВ-игри“, Есен, Просвета, 2018, с. 7
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Оцвети, като използваш цветните знаци за дървото през пролетта и есента.

Коларска, Д., Л., Спиридонова, М, Стоянова, И., Иванов, Програмна система „АБВ-игри“, 6 -7 –годишни,
Есен, с. 17, 2018, Просвета
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Огради в градината на чичо Том с червено това, което не се случва в природата. Оцвети
в зелено полето до растенията, които изглеждат като истинските.

Програмна система, АБВ-игри кн. Зима 5-6-годишни. Коларска, Д, . Стоянова, М., Л- Спиридонова, София,
Просвета, 2013, с. 35.
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Осма тема. Обич и грижа към света –
устои на нашето поведение
Децата са част от позитивните примери за връзка със света на природата – и в буквалния, и
в преносния смисъл те са част от светлината и ценността на живота. В предучилищното детство се възпитава причинното мислене, като то включва не само съществени, а и афективни
признаци (предпочитания, оценки, емоции), което е съществено различно от мисленето на
възрастните.
Не забравяйте, че:

• трябва да обвързвате техните действия с определена причина (детерминиране на
действията);

• когато ги стимулирате да търсят причина, тя трябва да е сред тези, чийто ефект е налице в момента, а не след известен период (принцип на времевия приоритет);

• децата правят предположения за това по какъв начин се е случил определен ефект
(принцип на механизма).

Интерактивен тренинг

Разгледайте предложенията за позитивен ефект от дейността на човека. Преобразувайте ги
в противоположни асоциации с ваши примери.

Използвайте обществен транспорт, вземете велосипеда или се разходете вместо да вземете колата.

………………………………………………………………………………………………...

Ако е студено, облечете си пуловер, вместо да увеличавате радиатора, всяка степен помалко спестява много енергия.

………………………………………………………………………………………………

Проверете дали прозорците и вратите са добре затворени, така че топлината да не се губи.

………………………………………………………………………………………………...

Не се мийте и не перете на ръка с по-гореща вода, отколкото е необходимо.

………………………………………………………………………………………………..
Слагайте капака на тенджерата, когато готвите.

………………………………………………………………………………………………..

Купувайте екологична хартия вместо бяла хартия. Не само ще спестява енергия, но и
опазва дърветата, които помагат за опазването на климата.

………………………………………………………………………………………………..

Използвайте кутии за обяд вместо алуминиево фолио и използвайте бутилка за вашите
напитки.

………………………………………………………………………………………………..

Яжте по-малко месо. За животновъдството е необходима много енергия и много отпадъци.

………………………………………………………………………………………………..

Купувайте повече местни продукти. Това спестява енергийно интензивен транспорт.

………………………………………………………………………………………………..

Колкото по-малко отпадъци, толкова по-добре за околната среда и климата.

………………………………………………………………………………………………..
Вземете кошница или чанта за пазаруване.

52

………………………………………………………………………………………………..

Разделете боклука за рециклиране и избягвайте пластмасови опаковки за еднократна употреба. (При горенето на пластмаса се отделя CO2, производството също изисква
енергия).

………………………………………………………………………………………………...

Спестете вода: обработката на отпадъчните води е енергоемка.

………………………………………………………………………………………………...

Използвайте дъждовна вода за поливане на растенията, ако е възможно.

………………………………………………………………………………………………...
Вземете душ вместо вана. Така спестявате вода и енергия.

………………………………………………………………………………………………...

Предложете идеи за асоциативна игра „Радостно или тъжно?“, като адаптирате информацията от предложените по-горе асоциации. Какви игрово-образователни материали могат
да се съхраняват и използват в този вълшебен куфар на настроенията?
Име на играта:……………………………………..................................................
Игрово съдържание…………………………....................................................

Игрови роли/персонажи………………….....................................................

………………………………………………………….....................................................

Игрови правила………………………………......................................................
Компетенции на игрова култура……......................................................

………………………………………………………….....................................................
Модел на интеракция…………………….......................................................

Интерактивен групов тренинг

Обяснете значението на предметното, предметно-схематичното и графично моделиране в
приложените снимки. В какви форми на работа бихте ги включили?

СМИСЪЛЪТ НА НАПОМНЯНЕТО ЗА СВЕТЛИНАТА
зелено - добре е да се включи или остави
включено, когато е необходимо

жълто - помислете дали наистина е необходимо
да се включи
червено - определено излишно ‒ трябва да се
счита, че е оставено изключено
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В някои случаи, стремейки се да се съобразят с възрастовите особености, учителите отклоняват безбройните въпроси, за да не се изгуби акцентът върху темата, по която е направлението за определената ситуация. Това разбира се е погрешна конфронтация с детското
любопитство и любознателност. Случва се и те самите да не са сигурни в научната информация около формулирания въпрос и да отклоняват неговия отговор. Така, че детското
„Защо?“ постепенно изчезва.
От друга страна учителите знаят, че „да попиташ – винаги си заслужава; да отговориш –
не винаги.“ Ето защо усилията в психолого-педагогически план трябва да са насочени към
търсенето и извеждането на впечатления, констатации, връзки между тях и създаването
на несигурност при прехода „знание-незнание“, към очарованието на преживяванията сред
природата и проява на обич и грижи към нея. Отговорът на въпросите не е винаги задължителен и той не винаги показва преимуществата в опита на детето.

Интерактивен тренинг

Модериране на нагласи. Какъв е вашият екологичен отпечатък? Решете теста в края на
Приложението, за да представите вашия личен и среден за екипа ви екологичен отпечатък.
Междинен резултат.
1. Междинен резултат =…… (личен)…….(средна стойност на екипа)
2. Междинен резултат =…… (личен)…….(средна стойност на екипа)
3. Междинен резултат =…… (личен)…….(средна стойност на екипа)
4. Междинен резултат =…… (личен)…….(средна стойност на екипа)

Вашият сумарен резултат (максимален 721) е… (личен)…….(средна стойност на екипа).

„Екологичен отпечатък“ – резултати за наличие на компетентности за устойчивост и екологосъобразен живот на Земята.
0 – 200 точки. „По-малък сте от Земята“, поставяте нея, а не себе си на първо място в
живота си. Поздравления! Вие сте пример за позитивен житейски стил. Ако всички
обитатели на нашата планета имат „екологичен отпечатък“ като вашия, планетата и ресурсите ще стигнат, за да се покрият нуждите на населението по света днес.
201 – 400 точки. Трябват ви от „една до две Земи“ за вашите нагласи и потребности. Не е
лошо! Вие попадате в този житейски стил, който се разпростира в границите на около два
пъти повече ресурси от тези, които са възможни днес на Земята. Такива са хората в развитите индустриални страни като Германия, например.
401 – 600 точки. Трябват ви „две до три Земи“. Ако всички живеят като вас, ще ни трябва
два/три пъти повече повърхнина и ресурси на нашата планета Земя. Потребностите са на
първо място за вас, а начинът на осигуряването не е толкова важен. Стъпките ви са огромни…екологичният отпечатък – също. Вие се отдалечавате много от един устойчив начин
на живот на Земята.

Повече от 600 точки – повече „от четири Земи“. Ако има повече жители на планетата
ни с вашия житейски стил, тя скоро ще колабира. Само защото в света има все още развиващи се страни с по-малък „екологичен отпечатък“, които не използват много количество
ресурси, а населението им е свикнало на ограничения и природосъобразен живот, вие имате
щастието да сте стъпили все още на Земята.

Интерактивен тренинг

Дискутирайте в екипен план какви са максималните ви стойности в отделните междинни
резултати. Къде бихте могли да се ограничите? От какво се увеличава вашият екологичен
отпечатък? Направете договор със себе си, за да попаднете една степен по-надолу в общия
ви „екологичен отпечатък“. Какво ще напишете в него?
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ПРИЛОЖЕНИЯ
по темата „КЛИМАТ, ЕНЕРГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“
Какви уреди могат да се използват при участието на учителите за реализирането на проекта „Към въвеждането на действия по измененията на климата в образователна учебна
програма на българските училища“ (начален етап на образование)?
Термометър за бързо реагиране

• бързо измерва температурата;
• датчикът е в края на проводника;
• сензорът е деликатен – учениците трябва да бъдат
внимателни с него;

• двата миниатюрни кабела в края на сензора трябва да
се докоснат;

• измерва в момента на включване;
• дръжи се далеч от тялото, така че телесната температура да не повлияе на измерената стойност;

• за да се измери средната стайна температура, се застава в средата на стаята на около 80 см височина;

• 20-22° C е подходящата стайна температура.

Луксомер

• измерва осветлението (колко светлина има) в „лукс“
(означение: lx);

• на луксометъра има различни нива; при включване,
трябва да се избере конкретно ниво;

• когато сте в не толкова светла стая или далеч от прозореца, първо ниво (200 лукса) трябва да е достатъчно;

• когато сте близо до прозореца, е необходим по-широк

диапазон (2000 лукса);
• ако сте в още по-светло място, нивото трябва да се повиши;
• в проекта за енергоспестяване ние обикновено се интересуваме от осветяването на бюрото на учениците, за да
включват светлината само когато е необходимо;
• на масичката на децата са необходими 300 лукса.

CO2 meter

• измерва стойността на CO2 във въздуха в „ppm“ (части на

милион), включва се в захранването и измерването започва след звуков сигнал;
• препоръчително е да не се поставя в ъгъла на помещението;
• важно за точността на измерената стойност, е никой да
не поставя главата си твърде близо до устройството или
да вдишва директно, въпреки че не е необходимо да се
поставя в средата на стаята;
• когато измерената стойност в занималнята достигне
2000 ppm, е необходимо отваряне на прозорец – това
измервателно устройство се използва, за да покаже колко
бързо въздухът в занималнята може да се влоши и какъв
вид вентилация е най-ефективен.

Електрически измервателен уред

• измерва работата на дадено устройство и консумацията
му на електроенергия;

• децата/учениците често не знаят колко електроенергия
се разходва от различни устройства, затова измерването
допринася да се добие по-ясна представа.
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Допълнително:
• 7 температурни сензора за термометрите (5 за устройствата, 2 резерви);
• 5 акумулаторни 9V батерии;
• Зарядно устройство за батериите;
• 3 обикновени термометра за непрекъсната употреба в класните стаи;
• Седмичен таймер (механичен) за електрически уреди;
• Превключващ контакт.

Трета тема.
Енергия и енергийни източници – природни сили и природни закони
„2018 г. ще стане най-горещата в цялата история. В много страни са поставени нови температурни рекорди. Това не е учудващо. Горещото време и много високите температури,
които наблюдаваме в момента, отговарят на нашите прогнози в условията на климатични промени, предизвикани от парниковите газове. Това не е някакъв сценарий от бъдещето.
Това се случва пред очите ни.“ – заяви Елена Манаенкова, заместник-генерален секретар на
Световната метеорологична организация (СМО) към ООН.

Експертите на СМО отбелязват, че в глобален мащаб месец юни на 2018 година е вторият
най-горещ юни в историята на Земята. Горещината не отстъпва и през юли, и през август,
дори на север. Необичайно горещото време, започвайки от средата на юли, се установява и в
скандинавските страни. На Полярния кръг температурата надхвърли 30°C. Във Финландия
това е най-горещият юли в историята на страната. Горещините са придружени от суша, в
резултат на която между 30–50% от реколтата в страната ще бъдат загубени.
Швеция е обхваната от най-големите горски пожари през последните години.

Горски пожари избухват също така в Испания, Португалия и Гърция, където на някои места
температурата се повишава до 46,6°C. Ирландия, Германия и Франция пострадаха от сушата. Необичайно високи температури бяха регистрирани в северен Сибир, навсякъде в САЩ,
в Централна Канада и Северна Африка, в Близкия изток и Северен Китай. През февруари
2019 г. САЩ са обхванати в много щати от арктически студ.

Жестоката горещина опустошава посевите със зърнени култури из Северна Европа, а комбинация от засушавания и проливни дъждове в житницата около Черно море намалява
очакваните добиви, появяват се опасения, че ще има още щети, които ще повишат цените.
С наближаването на жътвата през 2018 г. в Северна Германия – втория след Франция найголям производител на пшеница в Европейския съюз, се появяват нови доказателства за
щети по реколтата и наблюдателите на няколко пъти снижават очакванията за добивите в
28-членния блок.
„Ситуацията в Северна Европа е катастрофална“ – казва Андре Дефоа, главен анализатор в
„Стратеджи грейнс“. В края на лятото тази консултантска компания намали прогнозните си
очаквания за реколтата от хлебно зърно за тази година в ЕС (най-големия производител на
зърно в света) до нива под 130 милиона тона. Това е най-ниското равнище от шест години насам.
Франция, топ производителят в ЕС, също страда от екстремни прояви на времето и прогнозите са, че добивите ѝ ще бъдат около 34 млн. тона в сравнение с 36,6 млн. тона през 2017 г.
Знойната топлина удря пшеницата и в Скандинавия, и в другите балтийски държави, като в
Швеция се очаква реколтата да спадне с 40% на годишна база.
Във Великобритания, където засушаването може да доведе до петгодишно дъно на добивите на пшеница, фермерите тревожно очакват резултатите. В същото време в швейцарската
община Шамосон има кални фонтани – причината са силни бури, които изхвърлят калта на
повърхността.
В Парижкото климатично споразумение, което беше пописано от всички държави (САЩ покъсно излязоха от него), е поставена задача да не се допусне увеличаването на средната
глобална температура с повече от 1,5-2°C.
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Майкъл Спероу от СМО смята, че дори тези мерки няма да помогнат за намаляването на
отделяните вредни емисии. „Дори ако страните предприемат стъпки необходими, за да се
удържи повишаването на температурите на нива от 2°C и по-малко, съществува вероят-

ност океаните и горите, които поглъщат въглероден диоксид, да престанат да работят и
така да съдействат за по-нататъшното значително затопляне“ – алармира той.

Очевидно е противоречието между драматичните предупреждения на учените и това, което политиците правят срещу климатичните изменения. В много държави, които произвеждат въглища, включително Германия, възобновяемите енергийни източници са достигнали
висок дял от производството на електроенергия. Но все още въглищата са несравнимо поевтини, и това ще бъде така, докато не бъдат въведени достатъчно високи данъци върху
емисиите парникови газове. Именно срещу това, както и срещу политическа забрана за използването на въглища и нефт се съпротивляват арабските държави, САЩ, Русия, Германия
и източноевропейските страни.
А и всички експерти уверяват, че дните на въглищата са преброени и нови инвестиции в отрасъла биха били нерентабилни. Отделно от това се увеличават и емисиите от автомобилния трафик, самолетите и корабите. Затова и не напредваме много в опазването на климата.
И все пак си заслужава.

И така, имаше ли смисъл от Парижката конференция? Най-добре е да се чуят делегатите на
Маршалските острови, Фиджи и много африкански държави. Само тук, на тези конференции под егидата на ООН, те имат възможност да бъдат чути от някого, когато разказват как
е застрашено тяхното съществуване. В Катовице бе решено и още нещо: до 2020 г. държавите трябва да отделят по 100 милиарда долара годишно за опазване на климата – всички
заедно. Според някои оценки 80 милиарда от тях вече са налице. Без тези климатични конференции нямаше да ги има и тези средства.

И не на последно място – климатичните конференции си остават един от малкото форуми, на
които под шапката на ООН могат да се търсят решения на глобални въпроси. Включително
и заради това генералният секретар Антонио Гутереш така настояваше пред делегатите в
Катовице да постигнат споразумение. Може би едва след няколко десетилетия ще разберем
какъв е резултатът от сегашните трудни и мъчителни преговори на климатичните срещи. Изменението на климата е глобален проблем и може да бъде решен само с усилията на всички.
Това често се повтаря, но пък и то не е измислица. През 2020 г. Парижкото споразумение за
климата ще влезе в сила – то засега си остава единственият инструмент за защита на климата
на международно ниво. И затова тези конференции трябва да продължат – въпреки всичките
им недостатъци.
В Катовице, 2018 близо 200 страни се обединиха около правилата за изпълнение на споразумението от 2015 г. за борба с климатичните промени, но според критици липсва достатъчна амбиция да бъдат предотвратени опасните последствия от глобалното затопляне,
предава „Ройтерс“. След двуседмични преговори в полския град Катовице отделните страни
съумяха да постигнат консенсус за по-детайлна рамка на Парижкото споразумение от 2015
г. Целта на Парижкото споразумение е да ограничи покачването на средната температура
на Земята така, че да не се допусне тя да се повиши с повече от 2 градуса в сравнение с
прединдустриалната епоха (1750 г.). „Не е лесно да се постигне споразумение по документ,
който е така специфичен и технически. Чрез този комплекс от мерки вие направихте заедно
хиляда малки стъпки напред. Можете да се гордеете“ – каза пред делегатите полският председателстващ преговорите Михал Куртика. След като удари с чукчето, за да възвести, че е
постигнато споразумение, при него на трибуната се качиха министри, които се прегръщаха
и усмихваха в израз на облекчение у тях след маратонските преговори.

Преди да започнат преговорите, много хора очакваха споразумението да не е достатъчно
категорично. Единството, което беше налице при преговорите в Париж, вече се разпадна, а
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Доналд Тръмп, президентът на САЩ, които са един от най-големите замърсители в света,
възнамерява да извади страната си от пакта.

Министрите, които бяха изтощени от преговорите, въпреки всичко съумяха да изработят
156-страничен документ с правила за изпълнението на Парижкото споразумение, който документ е разделен на отделни теми, например как страните ще съобщават и наблюдават
своите национални обещания да намаляват парниковите емисии и как ще осъвременяват
своите планове за вредните емисии.
Само че осемстраничен текст от рамковия документ с решения беше подложен на критики
от някои страни и зелени организации, защото според тях не предвижда завишени амбиции
да бъдат намалени вредните емисии така, че ефикасно да бъде ограничено покачването на
температурата на Земята.

САЩ не поемат никакви задължения за изпълняване на Парижкото споразумение, в това
число и финансови, се казва в разпространено съобщение на американския Държавен департамент след края на конференцията за климата в Катовице.

Какво представлява въглеродният диокисд (http://www.wikipedia.org) и защо е важно решението от представените конференции за живота на земята и придобиването на опит у
децата за отношение към продукти, които го съдържат?

Подкрепяща информация
Общи данни.

Въглеродният диоксид (остаряло – въглероден двуокис) е химично
съединение. Молекулата му се състои от един атом въглерод и два
атома кислород. Химичната формула на въглеродния диоксид е CO2 .
Той е газ без цвят и миризма. Получава се като продукт при дишането на живите организми, както и при горенето. Участва като
изходно вещество при фотосинтезата на растенията. Натрупването му в по-големи от нормалните количества в атмосферата
води до парников ефект.

Химични свойства.

Въглеродният диоксид е безцветен газ. Плътността му при 25°C е
1,98 kg/m³, която е 1,65 пъти по-голяма от тази на въздуха. Молекулата на въглеродния диоксид (O=C=O) съдържа две двойни връзки
и има линейна форма. Последната няма диполен момент. Тъй
като е напълно окислена, не е много реактивоспособна и в частност е невъзпламенима. При температури под -78°C въглеродният диоксид променя агрегатното си състояние от газообразно в
твърдо. Твърдият въглероден диоксид се нарича „сух лед“, процесът
на получаване се нарича утаяване. При атмосферно налягане
сухият лед преминава директно от твърдо в газообразно състояние при процес, наречен сублимация. Течен въглероден диоксид се
получава само при налягане над 5,1 bar.
Въглеродният диоксид е разтворим във вода, при което той спонтанно се преобразува във въглеродна киселина (H2CO3) и обратно в
CO2. Процесът се нарича „газиране“, а продуктът е „газирана вода“.

Физични свойства.

„Той е разтворим във вода. Разтворимостта му се повишава
при повишаване на налягането и при понижаване на температурата. Това негово свойство се използва при приготвянето на
газирани напитки. СО2 е по-тежък от въздуха и се наслоява от
по-ниските към по-високите части на съда. Затова може да се
прелива. Когато налягането се понижи, той се изпарява като
поглъща голямо количество топлина. При ниската температура
втечненият СО2 се втвърдява до т.н. „сух лед“. Това свойство се
използва в хладилното дело при транспортиране на хранителни
продукти.
https://bg.wikipedia.org/
https://bg.wikipedia.org/
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Употреба и
разпространение.

• производство на безалкохолни напитки;
• производство на пукащи бонбони;
• производство на сода бикарбонат;
• за отглеждане на аквариумни и сухоземни растения, като един
от основните компоненти за фотосинтеза;

• производство на пожарогасители и противопожарни изолатори;
• производство на газови оръжия;
• производство на безкофеиново кафе;
• производство на фармацевтични продукти;
• производство в хранителновкусовата промишленост;
• производство в охладителната електротехника.

Разтваряне на CO2
във вода.

Концентрацията на Н2СО3 зависи от концентрацията на разтворения СО2 която от своя страна, се намира в пряка зависимост
от равновесното налягане на СО2 и газовата фаза. Концентрацията на въглеродната киселина, както на дисоциираната, така и
на недисоциираната в наситени разтвори е около 1-2% от общото съдържание на СО2. Въглеродната киселина, която се намира
в равновесие с бикарбонатния анион, се нарича равновесна. Тя е
неактивна и не влиза в химични реакции с други съставки. Свободната въглеродна киселина, която не участва в установената
дисоциация, е химически активна и лесно встъпва във взаимодействие с други съставки. Тази свободна киселина се нарича още
агресивна или активна.
https://bulgariandrinks.com/%D0%BE% .

Важно е да знаем!

CO2 при големи концентрации предизвиква кисел вкус в устата
и жилене (дразнение) на гърлото и носа. Тези ефекти са в резултат на образуването на слаб разтвор на въглеродна киселина на
тези места. Съдържанието на въглероден диоксид във вдишвания въздух или в някаква газова смес е субективният критерий,
предизвикващ чувство на задушаване. Човек няма рецептори
за недостатъчно съдържание на кислород, което е фатално.
Въглеродният диоксид излиза от съдове под налягане във вид на
сняг при температура около минус 68 градуса по Целзий и отнема част от топлината на пожара, но може да причини „студено
изгаряне“ при контакт с открита част на тялото.

Източници на
информация

http://www.otgovori.info/
http://www.znam.bg/

Приложeние към първа (входящо проследяване)
и осма тема (изходящо проследяване)
Какъв е вашият екологичен стил? Тест за влюбени в живота на Земята екологоориентирани жители, които имат отговорност към света и поколенията в него?
Проверете какво искате от света и каква част от ресурсите на „една, две, три или
повече Земи“ като нашата планета са ви нужни за него?
Като цяло ‒ какъв е вашият „екологичен отпечатък“/номера на вашата обувка, която оставя следа върху Земята? Екологичният ви стил дава информация за степента на индивидуалните ресурсни възможности за екосъобразен живот и позитивна нагласа към опазването
на климата и спестяването на енергия. Насочва и към отношението ви към продукцията
от селското стопанство, от индустрията, както и към проблемите на безопасен за климата
транспорт. Как се отоплявате, какво е поведението ви спрямо СО2, каква е ориентацията към
био-земеделието и опазването на горите?
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Тест
Първа част. ЖИЛИЩЕ И ЕНЕРГИЯ
1. Какъв дом обитавате?
6. Посочете кои от тези варианти ви
стимулират към намаляването на
• Къща в природата. (30 точки).
отпадъци:
• Комплекс от еднофамилни къщи. (20
• За пазаруване нося кошница или платочки)
тнена чанта, вместо да използвам най• Жилищен блок с повече от 10 апарталонови торбички. (- 2 точки)
мента. (10 точки)
•
Завивам сандвич в салфетка, а не в най• Блок от тип високо строителство.(5
лоново фолио. Взимам си напитка от
точки)
термо-кана/в шише или термос, вместо
2.Какво отопление използвате?
да ползвам еднократни чашки. (- 2 точ• Електрическо отопление, енергоспески)
тяваща печка (конвенционен електри- • Поправям всички по-стари стоки или
чески ток). (30 точки)
ги подарявам/препродавам като втора
• Нафта. (20 точки)
употреба. (- 2 точки)
• Газово отопление. (15 точки)
• Когато имам възможност избирам да
• Парно отопление. (5 точки)
купя стоки, които не са опаковани в изкуствено фолио/найлонова торбичка.
• Въглища. (25 точки)
(-2 точки)
• Дърва и брикети. (5 точки)
•
Отнасям се внимателно към използва3. Разделяте ли отпадъците вкъщи?
нето на хартията, като използвам и две• Да, всичко – пластмаса, хартия, стъкло,
те страници за писане/отпечатване. (- 4
компост, (мелница за хранителни отпаточки)
дъци). (0 точки)
7. Каква е площта на един член във ва• Само стъкло и хартия. (20 точки)
шето жилище?
• Само стъкло. (30 точки)
•
1 – 20 кв. м. (10 точки)
• Въобще не разделям. (40 точки)
• 20 – 40 кв.м. (20 точки)
4. Колко часа на ден използвате Интер• 40 – 60 кв. м. (30 точки)
нет дневно за общуване, комуника• Над 60 точки кв.м. (40 точки)
ция и медии (телевизор, компютър,
музика)?
8. Какъв вид електрическа енергия из• 18 – 24 часа. (70 точки)
ползвате?
• 12 – 18 часа. (55 точки)
• Конвенционална от електроразпределителните дружества. (15 точки)
• 6 – 12 часа. (40 точки)
• Неконвенционална от сертифицирани
• 3 – 6 часа. ( 25 точки)
фирми за „зелена енергия“/еко ток.
• 1 – 3 часа. (10 точки)
(-15 точки)
• Въобще не използвам. (0 точки)
5. Колко често пускате пералня (пълно
зареждане с 6 кг. пране)?
• Ежедневно. (30 точки)
• Няколко пъти седмицата. (25 точки)
• 1-3 пъти на месеца. (15 точки)
• Рядко. (5 точки)

9. Загасяте ли осветлението, когато напускате стаята?
• Да, винаги. (-10 точки)
• Не, никога – забравям или съм
мързелив/а да го изпълнявам. (20 точки)
• Оставям електрическото осветление
винаги – светлината е важна за настроението. (30 точки)
Междинен резултат.
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Втора част. ХРАНЕНЕ
1. Къде се храните обикновено?
3. Какви напитки използвате обикновено?
• Аз се храня вкъщи или ям при приятели. (2 точки)
• Чешмяна вода. (1 точка)
• Храня се в стол/менза. (4 точки)
• Минерална вода. (2 точки)
• Храня се в заведения за бързо хранене/
• Сокове от региона (ябълков сок). (3 точресторант. (8 точки)
ки)
•
Портокалов сок. (8 точки)
2. Какви хранителни продукти използ•
Билков или фруктов чай в пакетиран
вате?
вид. (3 точки)
• Пазарувам само пресни продукти. (0 точ• Чай от други континенти (черен, зелен
ки)
чай. (6 точки)
• Пазарувам повече пресни отколкото
•
Кафе. (8 точки)
дълбоко замразени или консервирани
•
Плодов сок. (12 точки)
стоки. (5 точки)

• Пазарувам пресни, но и замразени/кон- 4. В каква форма купувате предимно
сервирани стоки поравно. (10 точки)
• Пазарувам повече замразени/консервирани, отколкото пресни продукти.
(15 точки)

напитките?
• В чашки. (10 точки)
• В тетра пак. (6 точки)
• Шишета за еднократна употреба. (4
точки)
• Шишета за многократна употреба –
стъклени. (2 точки)
Междинен резултат.

Трета част. РАЗХОДИ
1. Каква сума харчите като потребител
извън другите разходи (жилище, храна, облекло).
• Над 400 лева на месец. (60 точки)
• От 200 до 400 лева на месец. (50 точки)
• От 100 до 200 левана месец. (30 точки)
• От 50 до 100 лева на месец. (15 точки)
• Под 50 лева на месец. (0 точки)

5. Колко повече от един път в месеца
купувате дрехи втора употреба?
• Три четвърти от месеца или повече. (20
точки)
• На всеки половин месец. (10 точки)
• На всяка четвърт (всяка седмица). (5
точки)
• Въобще не купувам. (10 точки)

2. Какъв вид хартия използвате предим- 6. Колко често употребявате козметична
стока?
но?
• Всеки ден – червило, крем, лак за коса,
• Бяла хартия/без значение каква. (20
сапун за бръснене, дезодорант, гел за
точки)
коса, грим. (25 точки)
• Рециклирана хартия или хартия, щадя• Освен сапун, дезодорант и лосион за
ща природата. (5 точки)
тяло използвам рядко други стоки. (10
4. Колко често си купувате нова дреха?
точки)
• Веднъж седмично или по-често. (40 точ• Не използвам нищо освен вода. (0 точки)
ки)
• Един до три пъти през месеца. (30 точки)
• На всеки 1 – 3 месеца. (10 точки)
Междинен резултат.
• Рядко. (5 точки)
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Четвърта част. МОБИЛНОСТ
1. Какво разстояние изминавате с авто• 10 до 15 часа. (25 точки)
мобил (споделено пътуване, пътуване
• 7 до10 часа. (20 точки)
с повече от три нощувки)?
• 4 до 7 точки. (15 точки)
• Над 500 км. (65 точки)
• 1 до 3 часа. (10 точки)
• 250-500 км. (55точки)
• Под 1 час. (5 точки)
• 100-250 км. (45 точки)
• Не използвам въобще обществен транс• 50-100 км. (35 точки)
порт. (0 точки)
• 25-50 км. (25 точки)
5. Колко часа пътувахте през последната
• 10-25 км. (15 точки)
година със самолет?
• 0 до под 10 км. (10 точки)
• До 50 часа. (70 точки)
• 0 – никога не пътувам с кола. (0 точки)
• 20 до 50 часа. (60 точки)
2. Колко лица използват автомобила ви,
• 10 до 20 часа. (50 точки)
когато пътувате с него?
• 5 до 10 часа. (40 точки)
• Пътувам сам/а.(30 точки)
• 3 до 5 часа. (30 точки)
• Пътувам с още едно лице. (15 точки)
• 1 до 3часа. (20 точки)
• Автомобилът е пълен. (5 точки)
• Въобще не съм ползвал услугите на самолетни компании. (0 точки)
3. Колко километра изминавате с велосипед/мотопед?
6. Колко пъти в годината предприемате
Над 100 км. (35 точки)
по-дълго пътуване с повече от три
нощувки?
50-100 км. (25 точки)
• Над 10 пъти. (40 точки)
25-50 км. (15 точки)
• 5 до 10 пъти. (30 точки)
10-25 км. (10 точки)
• 3 до 5 пъти. (20 точки)
Под 10 км. (5 точки)
Не използвам велосипед и мотопед. (0 • 1 до 3 пъти. (10 точки)
точки)
• Не пътувам. (0 точки)

•
•
•
•
•
•

4. Колко време прекарвате в седмицата
в обществен транспорт (до работно място, посещение на приятели,
спортуване, прекарване на свободно
време, екскурзия?
• 0 до 15 часа. (30 точки)

7. Къде пренощувате при пътуване до
друга страна?
• В хотел. (30 точки)
• В хостели, общежития. (15 точки)
• При приятели/роднини. (0 точки)
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