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  През учебната 2017/2018 година  в СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Хасково, бе 

сформиран клуб „Екотуристи”  по проект „Твоят час” – извънкласна дейност занимание по интереси. 

В него участваха 23 ученици от 5,6 и 7 клас. Те се включиха по свое желание. 

 Активната гражданска позиция в търсенето на начини за ефективно използване и решаване 

на проблеми, свързани с изчерпването на световните природни ресурси, тяхното опазване и 

рационално използване бяха в основата на дейността на клуба през цялата година. Всички ученици с 

интерес участваха в практически дейности и екипна работа в опити за решаване на екологичен 

проблем. Темите, които се разглеждаха бяха много разнообразни  и привличаха вниманието на 

учениците – за биоразнообразието; за замърсяването на въздуха, водата и почвата; за опасните 

химикали и отпадъците в нашета ежедневие; за климатичните промени през 21 век.  Всеки от  

учениците  изразяваше  и защитаваше активно своето мнение за промените, които  иска да види в 

света.  Учениците  участваха в интерактивни игри и практически дейности за изработване на  

различни геометрични модели на Земята, постери и табла, радиопредавания, подредиха изложби за 

международни ден на влажните зони и Деня на Земята, засаждаха цветя. Заедно с  родителите  се 

запознаха с  различни начини за опазване на растителните и живатински видове в урбанизирана 

среда. За края на годината от наученото подготвиха и реализираха състезание „Минута е много“. 

 Занятията се провеждаха всяка седмица, по установения график и място.   

 До последния етап всички, които участваха, бяха много заинтересовани. Занятията не бяха 

часове в училище, а време в което чрез развлечение се получаваха знания, самочувствие и увереност в 

собствените сили, доверие към себе си  и другите, време споделено с приятели. 
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