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Гимназия ,,Свети свети Кирил и Методий“ 
на конференция „Кръгова икономика 
и устойчиво развитие“

На 5 юни в Дома на Европа Балканският институт 
за устойчиво развитие (БИУР) представи Бяла книга 
с примери за добри практики в сътрудничеството 
с бизнеса и общините по време на организираната 
от института конференция „Кръгова икономика и 
устойчиво развитие“.

В тази конференция участие взе и директорът на 
гимназия „Свети свети Кирил и Методий“в Цариброд 
Снежана Симеонов.

Бялата книга се издава за първи път и представя 
нуждата от сътрудничество и диалог  между 
компаниите, институциите, правителствените и 
неправителствените организации, академичните 
структури, изследователските и информационните 
центрове и други, работещи активно в сферата 
на градската устойчивост; местното наследство; 
устойчивото производство; селското стопанство (гора, 
почва, биомаса); качеството на въздуха и въздействието 
му върху здравето и околната среда; енергията и 
възобновяемите източници и др. Фокус в съдържанието 
ѝ са добрите практики в България, Северна Македония и 
Сърбия.

„Започнахме с тези три страни - България, като лидер 
в региона, Сърбия и Северна Македония. Ще надградим 
бялата книга с платформа, в която ще представяме 
всички добри практики, за да можем да изпълняваме 
целите за устойчиво развитие на ООН“, поясни 
председателят на Балканския институт за устойчиво 
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развитие Цветелина Цветанова.
В конференцията участие взеха Султанка Петрова, 

заместник-министър на труда и социалната политика 
в България, проф. Петранка Филева, заместник-
председател на дружество за ООН в България, д-р Иван 
Нейков, председател на управителния съвет на БИТСП, 
дипломати от Мароко, Белгия, кметове на 5 македонски 
общини и академици от Франция, Македония, България 
и директорът на гимназия „Свети, свети Кирил и 
Методий“ Снежана Симеонов от Сърбия.

Инициативата от Брюксел подкрепи и Ева Паунова 
Майдел, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, която приветства 
гостите с официално видео обръщение:

„Моето поколение може да бъде последното, което 
може да предотврати климатичните промени преди да 
е станало твърде късно. Големият европейски дебат 
за устойчиво развитие и опазване на околната среда 
вече тече с пълна сила. В края на март гласувахме 
забраната на еднократните пластмасови продукти от 
2021 година. Но вече не е достатъчно само и единствено 
да рециклираме. За да не се превърнем в първото 
поколение, чиито деца живеят в по-лоши условия от 
родителите си, трябва да спрем да произвеждаме 
толкова много отпадъци. Да променим начина, по който 
произвеждаме и консумираме.“

http://espressonews.bg/БИУР-представи-бяла-
книга-с-добри-практики-за-устойчиво-развитие-на-
конференция-Кръгова-икономика-и-_26951.html



Екскурзия сред природата 
с децата от предучилищна възраст 

Любовта към природата и екокултурата се създават 
още в най-ранна възраст. Прекият контакт с живи 
животни като овце, козе, крави, кокошки или лами от 
фермата на Александар Васов, посещението на Центъра 
за яздене на коне, наблюдаването на зелените дръвчета, 
ромоленето на дъжда, дори първото кацане върху 
ръчичката на калинка внасят радост в детската душа. 

На 5 юни 2019 година децата от детската градина 
„8 септември“ в Цариброд направиха еднодневна 
екскурсия сред природата. 

Екологичното възпитание трябва да започне още 
в предучилищна възраст, също както и посещението 
на различни обекти сред природата, защото това са 
начини детето да осмисли своята роля и отговорност 
в обществените усилия природата да е по-чиста и 
красива.

Посещението на всички тези обекти е възможност 
за запознаване отблизо с биоразнообразието на нашия 
роден край.

Детското здраве е пряко обвързано с физическото 
и духовното начало. Уроците, получени на открито, 
на местата за яздене на коне, язовири и ферми 
остават завинаги в паметта на детето. Постоянното 
насърчаване и подкрепата за провеждането на такива 
уроци спомагат за усъвършенстването на екологичната 
култура на детето.
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Децата имат нужда 
от връзка с природата

Сред основополагащите фактори за правилното 
възприятие на обкръжаващата среда е съзнателното 
насърчаване на интереса на малкия човек към живата 
и неживата материя и различнитe процеси в природата. 
Активното му включване в занимания за опазване на 
околната среда и непосредственият допир до растения 
и животни са от ключово значение за създаването 
на чувство на състрадание, заинтересованост и 
загриженост. В градската среда трудно могат да бъдат 
създадени условията, които предоставят селата и 
малките населени места, но разходката в природа е 
възможност за близък контакт с естествената среда на 
зараждане на живота.

Важна стъпка при опознаването на природата е 
запознаването с нейните явления. Използването 
на уроци на открито, наблюдението на времето и на 
различните фази на деня, влиянието на слънцето 
и дъжда върху растенията, животните и хора са 
съществена част от връзката между човека и 
природата.

От особена важност е от най-ранна детска възраст 
да се възпитава грижливо отношение към водата. 
Чрез нея съществуват всички живи същества, в нея се 
заражда животът. Опазването на чистотата на въздуха, 
изхвърлянето на отпадъците в определените за това 
места ще съхранят водните ресурси на планетата и 

живота като цяло.
Оформянето на ценностна система у децата е 

подходящо да бъде съобразено и със стремежа към 
природосъобразен начин на живот. Постигането на тези 
цели включва здравословно хранене и проследяване на 
процеса от посаждането до отглеждането и събирането 
на различните плодове и зеленчуци, както и техния 
път до дома. Изграждането на хигиенни навици също 
е от важно значение, за да може малчуганът да знае, 
че храната трябва да се измие преди консумация, така 
както се измиват ръцете преди всяко хранене и след 
всяко излизане навън.
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