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Център за природозащитно образование „Балкан“, съвместно с Хелиос ММЦ Приморско  

предлагат на вниманието Ви 

 

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  

В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДО-ЗАЩИТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

По време на семинара участниците – педагогически специалисти, ще се запознаят с методиката 

за природозащитното образование и екологично възпитание на деца и ученици като една от 

най-интригуващата и съвременна практика за педагогическа работа на терен, сред природата.  

 

Методиката за природозащитно образование е разработена от д-р Захари Дечев, асистент в СУ 

„Св. Климент Охридски“, тествана е в проект на Национален парк „Рила“ с педагогически 

специалисти от общините, гранични на парка, и е приложена в 6 зелени училища, проведени от 

обучените педагогически специалисти.  

 

Инструментите, използвани в методиката, са комбинация от игрови методи, познавателни 

елементи и екологични норми и правила. Лесни са за приложение в неформална обстановка и 

съчетават елементи на зелено училище и природен лагер. 

 

Семинарът дава възможност за надграждане в теоретико-методичен и практико-приложен 

аспект. По време на семинара обучаваните се запознават с конкретни природни дадености, с 

методиката за провеждане на природозащитно образование и изработват собствени добри 

практики.  

 

В заключителната част на семинара всеки участник презентира практиката, която е разработил, 

запознава се с практиките на останалите участници, получава примерни варианти за игрова 

дейност и обобщен материал от проведения семинар. 

 

Всеки от участниците в семинара получава сертификат за проведеното обучение. 
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Център за природозащитно образование „Балкан“ и Хелиос ММЦ Приморско предлагат на 

завършилите обучението участници и специална цена за провеждане на зелено 

училище/природен лагер в ММЦ-Приморско през активния летен сезон на 2017 г. 

 

Предстояща дата за провеждане на семинара: 

11-13 септември 2016 г. – Център за природозащитно образование „Балкан“, база „Хелиос“ – 

ММЦ Приморско 

Пакетна цена: 127 лв./участник. Включва: 2 нощувки, 2 закуски, 3 обяда, 2 вечери на шведска 

маса, лекционни материали, обучение.  

Препоръчителен брой участници в семинара – 25-30 души. 

Записване – до 20 август 2016 г.  

Потвърждение и заплащане – до 26 август 2016 г. 

 

Приложения: 

Програма на семинара 

Регистрационна форма 

 

С уважение, 

ЦПО „БАЛКАН“ 

 

За контакти:  

1606 София, ул. Люлин планина 21А, ет. 1 офис 2, тел./факс: 02 8518043 

Светлана Тихова, 0887356771; Весела Димитрова, 0988334119 

Ел. поща: cpo.balkan@abv.bg 
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ПРОГРАМА 
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР 

 „ПРИРОДОЗАЩИТНО ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА“ 
Хотел Хелиос – ММЦ Приморско 

11-13 септември 2016 г. 
 
1-ВИ ДЕН  
12.30-13.00 ч.  Пристигане, настаняване и регистрация на участниците  
13.15-14.15 ч.  ОБЯД. 
14.30-15.00 ч.  Представяне програмата, целите на обучение и запознаване на участниците в 

обучението. 
15.00-18.00 ч.  Запознаване с биоразнообразието на резерват „Ропотамо“ – посещение на устието на 

Ропотамо, Маслен нос, екопътеката от Бегликташ до залив „Света Параскева“. Лекция 
за биоразнообразието. 

18.30 – 19.00  Запознаване с изградените атракции и възможности за детска анимация в базата на 
хотел „Хелиос“ – ММЦ – Приморско. 

19.30-20.00 ч.   ВЕЧЕРЯ. 
20.00 ч.  Неформални разговори и почивка. 
 
2-РИ ДЕН :   
08.00-08.30 ч.  ЗАКУСКА. 
09.00-10.30 ч.  Технология на работа с обучителния пакет: „Природозащитно образование”. Видове 

организационни-възпитателни дейности при провеждане на модул „Природозащитно 
образование” (учебна, игрова, художествена, творческа, конструктивна, практическа).  

10.30-11.00 ч.  КАФЕ-ПАУЗА. 
11.00-13.00 ч.  Разпределяне на участниците по екипи за провеждане на практическа дейност. 

Практикум на участниците в обучението – І част. 
13.15-14.15 ч.  ОБЯД. 
14.30-16.00 ч.  Практикум на участниците в обучението – ІІ част. 
16.00-16.30 ч.  КАФЕ-ПАУЗА. 
16.30-18.00 ч.  Методическо проектиране за провеждане на организационно-възпитателните 

дейности  
19.30-20.00 ч.   ВЕЧЕРЯ. 
20.00 ч.  Неформални разговори и почивка. 
 
3-ТИ ДЕН :  
08.00-08.30 ч.  ЗАКУСКА. 
09.00-10.30 ч.  Представяне на проектите.  
10.30-11.00 ч.  КАФЕ-ПАУЗА. 
11.00-12.30 ч.  Методическо обобщение и рефлексия на обучението.  
13.00-14.00 ч.  ОБЯД. 
15.00 ч.  Отпътуване на участниците. 
 

За контакти: 1606 София, ул. Люлин планина 21А, ет. 1 офис 2, тел./факс: 02 8518043 
Светлана Тихова, 0887356771; Весела Димитрова, 0988334119 

Ел. поща: cpo.balkan@abv.bg 




