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РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проект “Опознай Земята – пази я!” е реализиран от Регионална библиотека „Пейо 
Яворов” - Бургас в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие и асоцииран 
партньор Център за подкрепа на личностно развитие -Бургас. 
 
  
Основната цел на проекта е формиране на екологично мислене и навици сред децата и 
учениците чрез опознаване на природата и географските дадености на планетата Земя. 
Повишаване на разбирането за взаимовръзките в различните екосистеми и ролята на 
човека в тези процеси. 
 
 

Целева група на проекта са ученици, студенти и преподаватели, хора с интерес в областта 
на екологичните промени и проблеми. В рамките на проекта бяха обхванати ученици, 
обучавани в бургаските училища в начален, основен и среден курс, в това число и деца, 
които посещават ЦПЛР-Бургас, доброволци, които участват в традиционната инициатива на 
библиотеката „Библиофенско лято”, студенти и учители, както и гости на града.  
 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено  

В рамките на проекта са постигнати основните и специфични цели. 
Осъществени са всички заложени дейности. 
Проектът „Опознай Земята – пази я!” даде възможност на много хора да се 

запознаят с начина на работа на ИПК и възможностите на иновативния метод за 

обучение по география и екология. С помощта на ИПК  трудните за осмисляне от децата 

контурни и топографски карти са представени в лесен и достъпен вариант.  

 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

Чрез този проект се повиши екологичното мислене сред подрастващите и се 

провокира интереса им за опознаване на Земята. 

 

 



Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката (опишете в каква посока) 

              Библиотеката затвърди позициите си като желан партньор на училищата и 

образователните институции в Бургас. Запознавайки се с ИПК в Детския отдел повече деца 

припознават библиотеката като интересно пространство за четене, игри, забавления и 

получаване на нови знания.  

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да (опишете какво 

планирате) 

Библиотеката доказа, че използването на нови технологии, допълващи учебната 

програма в образованието е начин за по-качествено усвояване на учебния материал. 

Продължават да се планират посещения в Детски отдел по повод интерактивната пясъчна 

кутия на деца от Център за подкрепа на личностно развитие –Бургас и от Българска фондация 

Биоразнообразие (БФБ)  както през учебната година, както и през лятната ваканция. БФБ ще 

представят ИПК в иновативни фестивали с екологична насоченост, които организират. 

 

 

 


