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Учене сред природата -
исторически факти

Ако се върнем назад в историята, ще разберем,
че образованието се е осъществявало предимно
на открито - подготовка на децата да бъдат добри
ловци, рибари и да използват природата за
подслон, храна и здраве. Децата научават отрано,
че в природата има ритъм и равновесие, които
трябва да се спазват, научават се да използват
природните ресурси разумно.

Още великите умове в Древна Гърция Платон и
Епикур, разбират значението на ученето на
открито. Първите теории за използването на
природата за образование се появяват при Ян
Амос Коменски, Фридрих Фрьобел и Мария
Монтесори. „То започна […] в детския сектор и
някои от първите пионери в ранната възраст […]
поставиха голям акцент върху необходимостта
децата да могат да посещават и учат в по-малко
структурирано пространство, развивайки
независимост и креативност.“ 1 В началото на XX
век международни организации като движението
на скаутите или Outward Bound използват
експерименталното учене на открито за
личностното и социално развитие. Няколко
десетилетия по-късно Горските училища се
развиват в Дания и бързо се разпространяват в
други скандинавски страни.
Днес броят на такива училища сред природата,

както и училища, предлагащи един ден в
седмицата програми за групи, посещаващи
гората, непрекъснато се увеличава по целия свят.
„Последното дете в гората“ на Ричард Лув (2005,
2008) също даде забележителен тласък на
програмите эа природата в образованието. Той
подчерта разликата между днешното поколение и
безплатната естествена игра на техните родители.
Въпреки, че децата днес са по-наясно с
изменението на климата и проблемите на
околната среда, техният «физически контакт»,
тяхната близост с природата замира. Все повече
природата е нещо, което трябва да гледате, да
консумирате, да носите - да игнорирате. “
За съжаление, дори в наши дни основното

образование на открито е ограничено до
предучилищно ниво, а времето, прекарано навън,
намалява с увеличаване на учебните класове.
Учебната програма, времето и финансовите
ограничения са основните извинения на
образователната система, която разглежда
природата като нещо, което да се гледа и
анализира отдалеч, а не като ценен и
неизчерпаем източник на приложно обучение.

"The proper education […] 
does not consist in 

stuffing heads with a mass 
of words, sentences and 
ideas […] but in opening 

up their understanding to 
the outer world so that a 

living stream may flow from 
their own minds just as 

leaves, flowers and fruit 
spring from a bud on a 

tree." (J. A. Comenius)“Децата трябва да учат
чрез сетивен опит, а не

чрез…простото
обяснение с думи.“ 
Children should learn 

through sensorial 
experiences and not 

through…the mere 
explanation of words."

(Friedrich Fröbel ) 

"Education is a natural 
process carried out by the 

child and is not acquired 
by listening to words but 

by experiences in the 
environment."

(Maria Montessori)

Friedrich Fröebel
(1782-1852)

1. “The Outdoor Classroom Ages 3-7 Using Ideas from Forest Schools to Enrich Learning“, Karen Constable, Routledge

"Nature-deficit disorder 
describes the human costs of 

alienation from nature […] The 
disorder can be detected in 

individuals, families, and 
communities. "

(Richard Louv)

Maria Montessori
(1870-1952)

Richard Louv
(born 1949)

Forest Schools, forest 
groups and other nature 

educational programs 
use the outdoors to 

develop XXI century 
skills.

The Scout 
Movement /Girl 

Guides /Outward 
Bound

John Amos Comenius
(1592 –1670)
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Проблеми на 
съвременния свят:

1. 25% от децата са с наднормено
тегло.1

2. Децата прекарват по-малко от час
на ден навън, а стоят с часове
пред екраните.2,3

3. Процентът на деца, които имат
нужда от психическа здравна
помощ в Европа, се е увеличил до
9.9%. 4

4. Днешните поколения са откъснати от
пътя на храната.

Предимства от ученето 
навън

Нашите тяло, ум и чувства
са проектирани да се
свързват с природата.   

(Scott D. Samson)

Всички тези проблеми имат 
лесно решение: редовни дози от 

витамин G 
(Green - ЗЕЛЕНО)!  

Доказано е, че подобно на витамин, 
контактът с природата и зелените
пространства е необходим често и в

постоянни количества.  
(Frances Ming Kuo)

Можем да приемем, че както децата се
нуждаят от здравословно хранене и
достатъчно сън, имат голяма нужда и

от допир с природата.
(Скот Д. Самсън)

За наш късмет тази „рецепта“ не е трудна за
изпълнение! Невероятно е колко лесно можем да се
настроим към природата, и това се дължи на факта, че
ние сме част от нея и чувстваме наследствена връзка,
вътрешен повик да се свържем с нея.

Когато редовно се играе и се учи навън, се
забелязва, че децата изпитват дълбока радост и
удоволствие. Но какви други причини могат да ни
накарат да излезем навън като семейство? Има
увеличаващ се брой изследвания, които доказват, че
природата е добра за нашето физическо и психическо
здраве, като личности, като семейство, като общност:

1. Световна здравна организация, “Десетократно увеличаване
на затлъстяването при деца и юноши за четири десетилетия,
ново изследване на Имперския колеж, Лондон и WHO”
(проучването е направено с 31,5 млн. човека на възраст
5 – 19 г.). Броят на затлъстелите деца на възраст 5 – 19 г. в
световен мащаб се е покачил повече от 10 пъти на световно
ниво, от 11 млн. през 1975 г. на 124 млн. души през 2016 г. Още
213 млн. са с наднормено тегло през 2016 г., но са под приетата
граница на затлъстяването“.
2. Онлайн анкета, проведена от детска градина Happy Kids,
2017.
3. Richard Louv „Последното дете в гората“; в САЩ 
средностатистическото дете прекарва по-малко от 30 мин. 
неорганизирана игра навън, но повече от 7 часа пред 
електронен екран всеки ден“ (National Wildlife Federation, 2014).
4. Проект на „Училищна психическа здравна помощ в Европа 
(SCMHE), 2015“, в който са били изследвани деца на 6 – 11 г. в 
страни от ЕС.
5. Richard Louv, цитира Пол (4 клас).

Обичам повече да играя

електрически контакти.5

вкъщи, защото
тук са всички

7



1. American Institutes for Research „Ефектите от програмите за обучение на открито в Калифорния“ (2005):
„Проучванията са документирали повишаване на резултатите от тестове, подобрено отношение към училище, по-
добро поведение в училище, по-висока посещаемост и по-добро цялостно представяне на учениците, когато са
учели в, или за природата. Като допълнение, обучението на открито е предпоставка за въвличане в действие на
повече детски умения."

2. State Education and Environment Roundtable „Калифорнийски проект за оценяване на учениците – фаза II:
Ефектите от обучението на открито върху учениците“ (2005): „Проучванията показват, че учениците научават
повече, когато участват в автентични, базирани на проучване уроци, в природна среда."

3. Louise Chawla, „Да се научим да обичаме достатъчно природата, за да я опазваме“ (2006): „Проучванията
показват, че децата, които учат навън, развиват: чувство за себеопознание, независимост, увереност,
креативност, умения за вземане на решения и разрешаване на проблеми, емпатия към другите, двигателни
умения, самодисциплина и инициатива.“

4. Richard Louv, „Последното дете в гората“ (2005, 2008): „Децата, които прекарват повече време навън, имат 
повече приятели […] и дълбоките приятелства се променят от съвместни преживявания, особено такива, в 
които са въвлечени всичките им сетива.“

5. Scott D. Sampson, „Как да отгледаш диво дете – изкуството и науката от влюбването в природата“ (2016): 
„Сравнено с жители, чиито домове са били заобиколени от пустеещи земи; тези, чийто изглед е бил към 
дървета, са показали по-ниски нива на агресия, насилие и престъпления, както и по-голяма ефективност при 
справяне с проблеми от ежедневието.“

Предимства от ученето на открито

Академични 
успехи1

Предизвикателства 
и преценка на 

риска5

Физическо 
развитие9

Експериментално, 
практическо и 

ефективно учене2
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6. Подразделение за развитие на детето и ранното образование на Северна Каролина „Създаване на
мрежа за подкрепа и обучителни ресурси за природни обучителни среди в грижата за децата“ в „Обучаващи
среди на открито" (януари, 2012): „Децата, които отглеждат сами храната си, са по-предразположени да ядат
плодове и зеленчуци (Bell & Dyment, 2008) и да показват повече знания за храненето (Waliczek, & Zajicek,
2006). Също така те са по-предразположени да продължат да се хранят здравословно през остатъка от
живота си (Morris & Zidenberg-Cherr, 2002)."

7. Scott D. Sampson, „Дори само присъствието сред природни пейзажи намалява стреса и помага за отдиха.
Такива преживявания намаляват умствената умора и подпомагат чистотата на ума, повишават
работоспособността и възстановяването на организма.

8. Cheryl Charles „Контакт на децата с природата и външната среда: Фокус върху обучаващите и обучителната
среда. Детска и природна среда" в „Проучвателни статии и резюмета на обучението на открито" (2010).
“Връзките, създадени чрез обучението на открито водят до по-добри връзки между училището, родителите
и общностите, които оказват подкрепа помежду си.“

9. Scott D. Sampson, „В сравнение с деца, затворени вътре, децата, които редовно играят сред природата, 
показват по-усъвършенствани двигателни умения – включително баланс, координация, сръчност.“

10. Faber Taylor, A., & Kuo, F. E. “Деца, с дефицит на вниманието, се концентрират по-добре след разходка в 
парка“ (2008) в “Онлайн списание за проблеми с вниманието“: “Природата помага на учениците да се 
фокусират, включително и ученици със СДВХ. Учениците са по-силно въвлечени в ученето, защото природата 
е истинска и близка до тях“

Предимства от ученето на открито

Намаляване на 
стреса и умората7

По-добри 
хранителни 

навици6

Емоционално и 
духовно 

развитие3

Повече 
приятели, по-

малко тормоз4

По-дълбока 
връзка училище 

- семейство 8 Намалени 
прояви на 

СДВХ10
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Подпомага 
общуването13

11. Patty Born Selly „Преподаване на основни дейности на открито на деца“ (2017): Играчките с отворен край
подпомагат креативността, сътрудничеството и сензорната осъзнатост. Те предлагат безкрайни възможности
за умствено израстване. Децата, които използват играчки с отворен край интуитивно знаят, че тези обекти
имат множество приложения. По този начин, обектите за игра с отворен край помагат за нестандартно
мислене и креативност.“

12. Rachel и Stephen Kaplan, „Преживяването на природата: психологическа перспектива“ (1980):
„Теория за подновяването на вниманието: хората могат да се концентрират по-добре, след като са
прекарали време сред природата, или дори ако са гледали природни пейзажи.“

13. American Institutes for Research op. cit.: „Ученето на открито подпомага общуването. Учениците, които
участват в проблемно ориентирано обучение навън, се научават да комуникират със своите връстници."

14. Американска академия по офталмология, цитирана от Отделът за развитие на детето и ранно
образование на Северна Каролина: Повечето време навън се свързва с намаляване на случаите на
късогледство, познато още като миопия, както при деца, така и при подрастващи.“

15. Scott D. Sampson „Shinrin–yoku” (Къпане в гората – разходка в гората за поне 15 минути) -
практикуващите са постигнали спад с поне 16% на стресовия хормон кортизол. В гората спада кръвното 
налягане, а имунната система получава голям тласък, повишавайки производството на бели кръвни 
телца и антиракови клетки. Една част от тези ефекти се дължи на химичните вещества, отделяни от 
растенията в гората. 

Здраве и 
профилактика15

Фокус и 
концентрация12

Подобрява 
зрението14

Предимства от ученето на открито

Витамин D20
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16. Cheryl Charles, „Изследователски статии и резюмета върху обучението на открито“ (2010):
„Преживяванията на открито помагат на учениците по-лесно да се разбират помежду си, което води до
усещане за осъзнатост.

17. Scott D. Sampson, „Хора, които прекарват изобилно време, играейки навън като деца, е по-вероятно да
изградят силна природна етика.“

18. Същият автор: „Преподаването и ученето навън е забавно […] Проучванията са показали повишен
ентусиазъм на учениците за учене на открито."

19. Florence Williams, „Помощта на природата – защо природата ни прави по-щастливи, по-здрави и по-
креативни“ (2017): „Психологът Роджър Улрих, в експеримент, стресира 120 ученици, като им показва
филмчета с кървави инциденти в магазин за дървообработка. Той знаел, че те са в състояние на дистрес,
тъй като измерил тяхната нервна активност на съчувствие – потната жлеза на кожата им, сърцебиенето и
кръвното им налягане. След това няколко от учениците трябвало да гледат десетминутно видео с
природни сцени, а някои от тях – да гледат сцени от града с коли на пътя. Резултатите били драматични: в
рамките на 5 минути „мозъците на природа“ се върнали към нормална активност. Мозъците „на градска
среда“ се възстановили само частично (показано чрез измерването на показателите на нервната
система).“

20. Joy A. Weydert, „Витамин D в здравето на децата" публикувано в Semanticscholar.org (2014): “Освен
ефектите, които оказва върху опорно-двигателната система, днес има достатъчно доказателства, които
доказват положителните ефекти на витамин D върху имунната система, психическото здраве и средната
продължителност на живота."

Трайна любов и 
грижа за 

природата17

Забавно е18

Чувство за баланс и 
благосъстояние19

Предимства от ученето на открито

Усещане за себе 
си и за 

общността16

Сензорна осъзнатост, 
креативност и 

оригинално мислене11
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• Ученето на открито става на същото място, което посещаваме многократно и редовно.
По този начин по-добре разбираме ритъма на природата и децата развиват чувство за
принадлежност към това място;

• Природата е навсякъде (училищен двор, парк, парник, градина в задния двор, ливада,
гора, плаж и др.) и всички природни хабитати предоставят възможности за учене;

• Учителят е по-скоро посредник, отколкото експерт, и набляга на това как да се използват
опитът и ситуацията, за да се постигнат целите на училищната програма;

• Учителят преценява рисковете и внимателно наблюдава през цялото време;
• Всеки план трябва да бъде съобразен с естествения ход на природата (не можете да

наблюдавате насекоми през дъждовен/ облачен ден, нито можете да наблюдавате лед
през горещ ден);

• Ученето трябва да бъде сетивно, да се използват природните елементи наоколо
(базирано на мястото) и да въвлича децата активно (експериментално, базирано на
проучване);

• Експерименталното упражнение трябва да завършва с упражнение за метапознанието,
което означава да преценим как това познание/ феномен се отнася за нас самите;

• Свободното изследване е важна част от ученето на открито;
• Децата реагират по различен начин на природата. Понякога детето има нужда да седне

и да наблюдава природата само, и това е добре;
• Процесът е по-важен от продукта и често ние учим повече от грешките си, отколкото от

успехите;
• В обучението на открито ние приветстваме предизвикателствата, поемаме определени

рискове, за да придобием увереност, независимост и по-добра преценка на рисковите
ситуации;

• Употребата на мястото на открито трябва да следва принципите на устойчивост..

Характеристики на
ученето на открито
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Националната учебна програма в класната 
стая на открито

Мит 1: За да въведем обучението на открито трябва да променим учебната програма. Анализирахме националните
учебни програми на шест европейски държави (Гърция, България, Италия, Латвия, Румъния и Испания), за да разберем дали
съдържанието е приложимо в програмите на открито и направихме заключение, че всички предмети и задачи могат да се
проведат сред природата, както и с помощта на природни материали. Обучението на открито не е нов предмет или тема, това е
начин за преподаване на съществуващите.

Мит 2: Обучението на открито е само за извънкласни дейности. Навън могат да се преподават основни училищни
предмети. Уроци по ФВС, наука, математика, изкуства, език, се преподават много добре сред природата.

Мит 3: Обучението на открито представлява походи и пътувания. Не, обучението на открито обикновено става на едно и
също място. То е като по-голяма класна стая сред природата.

Мит 4: Докато не покажем, че обучението на открито води до добри изпитни резултати, няма да можем да убедим
училищната администрация. Нови доказателства показват, че училища, които провеждат подобни програми, вече са
потвърдили по-добри резултати на учениците си. Според Американския изследователски институт: “училища, които използват
класни стаи на открито и други форми на природно-базирано и експериментално обучение, допринасят за значителни
ученически успехи в обществените науки, приложните науки, езика, изкуствата, математиката. Учениците, взели участие в
научни програми на открито, са подобрили своите резултати от тестове с 27%.“

Развенчаване на митовете
за използването на учебната програма в 

програмите на открито:
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Тъй като обучението извън класната стая
става все по – популярно по света , са
разработени няколко подхода към / относно
обучението на открито. Вместо да назоваваме и
представяме тези подходи, тази глава / част цели
да подкрепи съзнателната практика , която е :
„Как и защо да подхождам към ученето на
открито?“

Един от подходите за обучение във външна
среда е да поддържаме същия модел на
преподаване и учене , но да го преместим на
открито. В този случай, това което правим , е да
копираме структурата на класната стая в
обстановка / условия на открито. Това доказано
ни носи само ползи като например: облекчаване
на стреса , по – добро настроение , и по – голяма
мотивация . В този случай обаче не използваме
пълния потенциал на природата и не се
възползваме от факта , че нашите ученици имат
много начини за учене и външната среда м оже
да предложи много повече възможности за
учене .Нека използваме пример, за да ви
представим такъв урок на открито: Имате група
четвъртокласници и ви предстои урок за :
„Видове енергия – гравитационна енергия ,
кинетична енергия и потенциална енергия“. Ето
някои от възможностите , които имате като
учител:

1. Вие преподавате в клас, използвайки
учебника , децата четат определенията , а вие
използвате дъската , за да нарисувате
ябълка , падаща от дърво, която ще бъде
залюляна и бягащо дете .

2. Излизате на открито в училищния двор,
сядате в кръг на тревата и молите
учениците да прочетат определенията от
учебниците си. Избирате един ученик да
покаже / демонстрира как една ябълка ще
падне от дърво, след това молите друг
ученик да се люлее , докато съучениците му
го наблюдават и накрая - друг да тича бързо
около кръга , за да могат всички да го видят.

Подходи към 
образованието на открито
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Очаквате класът да остане спокоен и тих по време на демонстрациите, да наблюдава
внимателно и да ви слуша, докато говорите и обяснявате материала .

3.  Излизате с вашия клас навън, разделяте го на групи и разпределяте на всяка група по
един тип енергия. Давате им задача да намерят примери за това, къде тази енергия може
да бъде открита сред природата и да опишат как могат да я усетят с тялото си и след това
да я представят на останалата част от класа. Има много шум, дискусии и може би
спорове, децата се движат навсякъде из училищния двор, някои на пръв поглед просто
тичат и хвърлят камъни.

Можем да разгледаме тези 4 варианта като част от един спектър, който се простира от
традиционното обучение , ориентирано към учителя , до ученето, насочено към деца и
обучението, водено от деца . Докато се „движите“ по спектъра , два важни аспекта на
преподаване и учене се променят: 1) Вертикално участие : колко заинтересовано и
ангажирано е едно дете , и 2) Хоризонтално участие : колко от децата участват. В
началото на вертикалния спектър участието е много ниско, тъй като предметът е
„задължителен за тях“ (натрапен), без практическа дейност, без реални житейски
връзки. Всички ученици обаче изучават и се запознават с материала и можем да се
уверим , че всички те имат еднакви възможности за участие , като по този начин имаме
високо хоризонтално участие . Движейки се по спектъра , децата стават по-ангажирани
поради начина на пресъздаване и водене на урока и в крайна сметка именно те
ръководят обучението и следователно са напълно ангажирани. Тук силното вертикално
участие се слива със слабото хоризонтално участие , като е възможно някои деца никога
да не се включат в процеса на учене и обучение .

4. Четвърти и много различен вариант би
бил следният: знаете , че рано или късно
през годината ще трябва да преподадете
видовете енергия от учебната програма
по човекът и обществото. Отваряте си
очите и ушите , за да намерите
възможностите за въвеждане на тези
понятия и изграждането на обща
представа за тях.

По-късно, когато се върнете в училище , молите тези групи да споделят със съучениците
си какво са правили. На следващия ден донесете топки и колички и ги насърчавате да
поиграят с тях на пързалката в училищния двор. Когато почувствате , че подходящият
момент е настъпил , ги насочете към учебника им по човекът и обществото, за по
нататъшно проучване на интересните „физични“ игри и занимания ...

При една от разходките ви до гората , наблюдавате няколко деца, които играят с
малък дънер , търкаляйки го надолу по хълма. Приближавате се към тях и ги питате
защо те мислят , че това се случва и успяват да го претъркулят . Вие взимате участие в
тяхната дискусия , задавате въпроси , предлагате им последващи стъпки в тяхната
игра.
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Ето някои от въпросите, които трябва да си зададем при планирането на урок на открито:

В кой случай децата ще научат повече?

Колко контрол ми е нужен ?

Кога ще съм уверен, че всички възприемат материала?

Чувствам ли се комфортно /спокойно с планирането и  дейностите на този урок ?

Може ли този урок да се проведе на закрито / в класната стая?

Взимам ли най-доброто от възможностите , които природата предлага?

Децата участват ли в различни типове на учене и обучение?

Каква е целта на този урок ? Това базирано на опит въведение в понятие ли е, 
прилагането на придобити знания в реална ситуация ли е?

Как този урок ще се съчетае с друг тип преподаване на същия материал? Достатъчно ли
е да покрием материала или този урок е част от поредица от уроци на закрито и на 
открито ?

От гореизложеното става ясно, че урокът на открито трябва да бъде добре планиран и, че това
планиране трябва да включва непрекъсната оценка на обучението, което се провежда . Това
ще ни позволи да предоставим опит за учене и обучение, в който са ангажирани всички деца .

По кои стъпки ще поемеш?
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Всички ние се грижим за
благосъстоянието на нашите ученици и
искаме да осигурим положителна среда, в
която учениците да са здрави, мотивирани
и да усвояват учебното съдържание по
творчески начини. Всяка образователна
среда, независимо дали е градска или
селска, има такова място… на открито ”.
(Мрежа за деца и природа, мрежа за
учители по природни науки e Guide)
Започването на нова програма може да

бъде обезсърчително за повечето от нас.
Мислейки да се използва природата за
преподаване на нашите редовни занятия
може да бъде малко страшно, ако не сте
подготвени. В тази глава се стремим да ви
дадем инструментите и съветите за
организиране на мястото на открито и
групите деца.
Имате ли постоянно място, на което
можете да отидете с децата? Фантастично!
След това посетете това училище без стени
и разберете начините за достъп и най-
добрите начини за влизане / излизане.
След това задайте границите („Децата
могат да се движат от това високо дърво до
дървото до потока“), предложете местата
за събиране, както и площадките,
подходящи за игри и групови занимания.

Всяко външно пространство
предразполага за определени видове
дейности. Анализирайте района и вижте
дали има дървета, които са безопасни за
изкачване, място за зеленчукова градина
или езерце. Може да намерите варовик или
глина, които са истински съкровища.

Изследвайте района с очите на дете, след което
направете щателна оценка на риска. Ако видите
места, които са опасни (остри скали, падини), ги
дръжте извън установените граници. Огледайте се и
вижте дали има опасни елементи (стъкло, дразнещи
растения и спринцовки). Опитайте да ги премахнете
или ако те не могат да бъдат премахнати, намерете
по-добро местоположение или поставете тази зона
извън вашите граници.
На закрито имате бюра или столове. Отвън седите

на трупи, на брезент или на земята и ще ви е
необходим клипборд или малка бяла дъска за чин.

Мястото и групата -
организационни съвети

Организиране на мястото на 
открито

23



Разберете къде можете да се подслоните, ако 
времето се промени внезапно към по-лошо. Дори 
подслон с брезент е по-добър от нищо. Направете 
план за бързо напускане при безопасни условия! 
Много важни са местата, където хората могат да 
отидат до тоалетната. Преносимите тоалетни също 
работят.

И накрая, някои малки навеси са наистина 
полезни ,за да поставите някои от инструментите, 
така че да не ги носите всеки път, особено ако 
вашето училище има ежедневна програма на 
открито. Лопатите, гребените, кофите, дори  кал 
лесно могат да се поберат в такъв навес, 
спестявайки ви много проблеми.

Организирането на групата от деца

Има общо погрешно схващане, че на открито
децата „полудяват“ и им е трудно да се справят,
защото се държат хаотично и се излагат на
опасност. От нашия опит можем да кажем, че
това не се случва, ако имате редовна, добре
организирана програма. Напротив, децата
наистина се включват в задачите, докато са
щастливи, че са навън.

Преди да отидете за първи път на вашето
място на открито, започнете оттам, откъдето сте
се намирали, в училищните условия. Помолете
учениците да предложат основни правила (не
повече от 3 за начало). Някои правила за
безопасност на групата могат да бъдат:
„Изберете си партньор и дръжте този човек в
полезрението си през целия ден“ или „Ако се
отделите от групата,

останете на място! Прегърнете дърво, за да се
почувствате в безопасност - за групата е много
по-лесно да ви намери, отколкото обратното. 
"Използвайте повик на бухал или друг слухов
сигнал, за да съберете групата и да ги 
уведомите, че е време да се огледат и изслушат, 
след като са направили кръг. Докато сте на 
закрито, тренирайте да отговаряте на повик и да
оформяте кръг, при обсъждането на дейности.

Свирката е друг сигнал. Когато учителят я
използва, това означава, че някой прави нещо
опасно или твърде рисковано, така че всички да
бъдат тихи и да изчакат допълнителни
инструкции.

Споразумейте се за набор от правила на класа и
това ще бъдат вашите „Правила“, които всеки
трябва да следва.

В деня преди да излезете на открито,
проверете времето и информирайте децата и
родителите за мястото, времето и планираните
дейности, както и за нещата, които да облечете
и носите. Преди започването на учебната
година, можете да информирате родителите за
лятното и зимното облекло на открито, така че
те да имат известно време да купят тези неща,
преди реално програмата да започне.

С децата в предучилищна възраст не
започваме програмата на открито още в
началото на учебната година, а няколко
седмици по-късно, когато децата вече се
приспособяват към новата група и учител.

Преди да тръгнете, уверете се, че всички са
облечени правилно и имат това, от което се
нуждаят (храна, вода, слънцезащитен крем и
т.н.).
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A W E S O M E

Когато пристигнете на новото място, се уверете , че децата се съобразяват с
приетите правила и сигнали, осъзнават границите и провеждат собствено проучване
на мястото. При тази първа обиколка те ще разберат как теренът се променя, ще се
запознаят с различните гледки, усещания и миризми характерни за типа околна среда
(например в гората е хладно и влажно, докато на открито е слънчево и пълно с цветя)
.

Специални съвети за страхотни учители

Когато детето задава въпроси, ние, учителите, се чувстваме добре,ако дадем
отговора незабавно. Правейки това обаче, много пъти убиваме любопитството и
инициативността. Вместо да предоставяме отговора, нека по-добре да зададем
правилните въпроси, които ще запалят детския дух на проучване и въображение.
Въпроси като „Какво се случи? Кое е подобно / различно от друго преживяване / нещо
...? Защо мислите, че това се случва? Какво следва, ако ...? Ако… тогава…? Какво е
вашето заключение? Можете ли да го докажете? За какво разказва историята?
“Ангажирайте децата с природата наоколо и им помагайте да направят своите
открития.

Ако зададете правилните въпроси, ако се занимавате с едно и друго изследване,
слушате повече от това да говорите и насърчавате децата да разказват свои
собствени истории, вие се превръщате от учител в мост между децата и техния
естествен свят.

Тогава се случва доста често,за да планирате занимание, което смятате, че ще
бъде невероятно. Отделете време да го планирате и носете всичко необходимо. Но
понякога се случва неочакваното: вятърът духа листа във водовъртеж, мъничка птица
започва да пее или скакалец скача върху ръката на детето. Не се притеснявайте! Тези
извънпланови събития носят страхотен опит в обучението.

Проявете страст и обич към заобикалящия ни свят и не забравяйте да се
забавлявате с децата. Дайте на децата свободата да изследват, откриват и създават
сред природата. Може да се изненадате от неочакваните уроци, които ще научат!

"Обичам
дейностите навън! 
Това помага на
мускулите ми (и
той показва

бицепсите си), да
се сприятелявам
и да развивам ума

си."
(Матей, 8 години)

"Отзивите за
заниманията на
открито винаги са

положителни. Не само
за големи събития
като поход в гората
или лагер, но дори и

за разходка в
училищния двор, в
близкия парк или
просто урок на
открито."

(Кирил Колев, учител)
Родители, 
посетили
училищно
събитие на
открито:

"Това беше
уникално

изживяване. 
Насладихме му се
максимално."
(Мария и Хосе, 
родители на

Мигел 1-ви клас)
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Един от начините за категоризиране на 
инструментите, техниките и дейностите, 
които ще използвате за оценка за 
обучението, е прилагане на идеята за 
„триангулация“ на източниците. Тоест, за 
да оцените обучението на учениците, 
събирате информация от три източника:
наблюдение, разговор, продукти.

Оценка на обучението
в класа на открито

Когато излезете на открито с децата от вашия клас, можете да наблюдавате как техните тела, 
сърца и умове се променят. Те развиват двигателните си умения, освобождават се от стреса и 
също така научават много неща за себе си и света чрез сетивата и преживяванията си. Научават
за траекторията на слънцето, за гравитацията, която кара водата да се придвижва към долните 
пластове, за кръговрата на живота на дърветата и растенията. 

„Оценката на обучението включва
учители, които използват
доказателства за знанията, 
разбирането и уменията на

учениците си, за да преподадат
качествено своя урок“ .

Това, което всъщност правим, е, че поставяме техники, инструменти и дейности, които ще ни
позволят да отговорим на въпросите, които винаги „тормозят“ учителя по време на урок:
разбрали ли са или не, затрудняват ли се твърде много, осъзнават ли защо това е важно и къде
може да се приложи, учат ли, ще запомнят ли нещо след като приключим?

Но какво да кажем за предмети от учебната
програма като математика, наука, език, които
искаме преподаваме на открито в природата?
При такива условия, учителите често се
притесняват как да преценят дали учениците им
учат ефективно и как да разберат дали
обучението на открито е постигнало целите си.
Всъщност, оценяването на обучението на открито
е в много отношения подобно на оценяването на
обучението в класната стая, но с допълнителни
възможности и с някои технически ограничения
относно материалите и времето (очевидно,
чертаенето на мисловна карта в края на дадена
дейност в дъждовен ден не може да се направи
на открито! ).Когато сме на открито с нашите
класове, голяма част от обучението се
осъществява на базата на проучвания и опит.
Самата тази ситуация предполага т.нар оценка на
обучението. Тази текуща оценка ще ни позволи
да коригираме нашето обучение на открито
според начина, по който учениците реагират на
него и ще ни помогне да планираме следващото
по съответния предмет (на закрито или на
открито) .

(New South Wales Education Standards Authority, 
Australia) 

2

Как да оценя 
това?



Оценка на обучението
в класа на открито

Разбира се, трябва да имаме предвид какви са били
целите на обучението на открито и да оформим
оценката си съобразно тях. Тези цели трябва да отчитат
специалната стойност и различните видове обучение,
които се провеждат извън класната стая. Например, ако
правим урок на открито, свързан с деление и учениците
измерват и режат пръчки на 3 или 4 еднакви парчета,
нашата цел със сигурност не би била те да усвоят по-
добре техниката на деление. По-скоро тази дейност на
открито би имала за цел да предложи на децата по-
добро разбиране за това как работи делението и как се
прилага.

Също така, при урок на открито, освен материалите, свързани с учебната програма, трябва да оценим
какво друго още усвояват нашите ученици. Може би освен деление, те се научават да си сътрудничат, да
използват въображението си при решаване на различни задачи, да обсъждат, да правят и тестват
предположения, да анализират неуспехите, да се справят с провала, да управляват времето, да слушат
другите, да наблюдават, да учат.

Следователно, за да оценим този урок, вместо тест, 
който ще изисква децата да завършат поредица от 
задачи с деление, ние бихме могли, например: 

Да наблюдаваме децата, за да видим дали са 
използвали деление, за да изчислят колко дълга 
трябва да бъде всяка пръчка, която са разрязали; 
дали учениците от всяка група имат единодушие 
относно математическия език, който е бил 
използван.

Да проведем разговор в края на заниманието, като 
всеки екип представи работата си и използва 
математически разсъждения, за да обясни работата 
си по дейността.

Връщайки се в училище, всеки ученик да изработи 
малък чертеж на пръчките в цялата им дължина и 
нарязана на по-малки части, с всички деления и 
други математически операции, използвани от 
екипа.
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Важно влияние имат медиите и обществото, които
несъзнателно свързват природата със заплаха- показват
атаки на животни, случаи на отвличания, кърлержи, които
„разпространяват“ Лаймска болест, тежки инциденти и
всичко това отдалечава хората от гората. И това се случва
въпреки „изследванията, които показват, че голяма част от
нараняванията, които децата получават по време на рискова
игра на открито, са незначителни и изискват малко или
никакво медицинско лечение.“ От опита си като партньори
по „Еразъм“ със 7-годишна практика, знаем за една
единствена травма, като през целия период 30 до 70 деца, са
извеждани навън почти ежедневно. От друга страна,
родителите и децата търсят непосредственото забавление, а
добрата практика да ходят на излет, да правят планински
преходи, да се разхождат в гората за наслада и уединение е
започнала да намалява. Много училища, общности и
семейства предпочитат безопасността пред страха от
всякакви злополуки и жалби: по-добре стойте в безопасност
в контролирана и обезопасена среда!

Оценка на риска & мястото

Стремежът да предпазим децата си от нараняване и болка е естествен инстинкт. Въпреки това, 
много родители от днешното поколение са "родители- чадъри", които се опитват да предпазят 
децата си от всякакъв вид дискомфорт и потенциално застрашаваща ситуация. Защо? Защото 
напоследък дивото се свързва единствено с опасност.  

Ако децата никога не срещат предизвикателства, които сами
преодоляват, как могат да възприемат опасностите или да
оценят рисковете? Как ще научат за собствените си сили и
ограничения и как ще се грижат за себе си? Всички знаем, че
децата са любопитни и искат да изследват света наоколо. Ако
не им позволим да успеят или да се провалят, те са
привлечени от забраненото и никога няма да разберат
загрижеността ни за тяхната безопасност. Децата, които днес
са в състояние да излязат от зоната си на комфорт и да се
поучат от грешките си, ще се справят по-добре както
физически, така и психически с житейските си преживявания в
бъдеще. Повече за ползите от поемането на риск и как
възприемаме рисковете, можете да прочетете, като изтеглите
pdf документа на www.

Защо се боим от природата? 
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Защо поемането на риск е добро за нас?

1. “The Last Child in the Wood“, Richard Louv op.cit.
2. www.verywellfamily.com/why-risk-taking-is-healthy-for-kids-4118491, Why Kids Need to Take Risks in Life?
3.      “Understanding the Danish Forest School Approach“, Jane Williams-Siegfredsen, Routledge, New York 2017

Рискът и предизвикателствата
предлагат идеална среда за
личностно израстване и развитие
чрез изграждане на самочувствие
и увереност, и насърчават
изграждането на доверие,
лидерство и преценка в екипа и
групата.

(Джейн Уилямс-Зигфредсен)

http://www.verywellfamily.com/why-risk-taking-is-healthy-for-kids-4118491


Как да направим оценка на риска?

Оценката на риска е цялостният процес, при който идентифицираме опасностите, правим анализ на риска и
уточняваме мерките за контрол, които трябва да бъдат предприети. Ето пример за оценка на риска, който
можете да управлявате с колеги и дори родители:

Степен на опасността Вероятност на опасността
3 Голяма 3 Висока=може да възникне вреда
2 Сериозна 2 Средна=може да възникне често
1 Лека 1 Ниска=възниква рядко
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Оценка на риска &
мястото

Опасност Кой е в риск? Степен на 
опасност

(S)

Вероятност

(L)
Оценка на 

риска
(R)

Мерки за 
контрол

Слънчево
изгарян

е

Деца,
възрастни

2 2 4 Слънчеви 
шапки,

крем със 
защитен фактор

Използва
не на 

дрелка

Деца,
възрастни

2 1 2 По примера и 
надзора на 

възрастните

Термини, свързани с риска

Опасност

Опасност
Мерки за контрол

Риск

Мерките или действията, които се предприемат за
премахване или намаляване на риска. Когато е възможно,
рискът трябва да бъде премахнат. Когато не може да бъде
отстранен, трябва да се вземат мерки за неговото
намаляване.

Начинът, по който оценяваме риска (R), е чрез умножаване на степента на
опасност (S) по вероятността (L):

S X L = R

Оценката на риска може да варира, ако учителите имат повече или по-малко
опит. Някои учители правят оценка на риска и ползата, като сравняват
рисковете с ползите, за да преценят дали действието си струва да се
предприеме. Нека разгледаме някои от любимите на децата:

Всичко, което може да навреди. Това може да е
вещество, част от оборудването, работна процедура
или състояние на детето (ужилване от пчела, работа с
лопата или чук, деца без надзор, сигурност при
влизане / излизане, са само някои от примерите за
потенциална опасност).

Вероятността дадена опасност да нанесе вреда
може да варира от „нула“ до „сигурна“ и зависи от
редица фактори като състояние, брой и възраст на
хората, медицински ограничения, определено време
и т.н.



Катерене по дървета

Защо да го правим? Спомага способността на децата да решават проблеми и
да вземат решения, докато оценяват разстоянията и ъглите, преценяват
силата на крайниците си, къде да поставят ръцете и краката си и как да се
ориентират по неравни повърхности.

Какво може да се обърка? Драскотини, синини, изкълчени крайници,
счупени кости.

Как да го направим правилно? Определете 3 опорни точки (като две ръце и
един крак или два крака и една ръка), изберете подходящо време,
например когато е слънчево, изберете дървета, различни от овощни.
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Pretend  Play
It can take the form of

socio-dramatic play (re-enact
real situations like family
situations), dramatic play (ex.
children pretend to be
animals), fantasy play
(children pretend to be wizard,
witches, flying ponies or any
other creatures belonging to
the realm of fantasy and fairy-
tale),

Пръчки и различни материали
Защо да го правим?
Те са преносими: децата могат да ги движат, сортират, подреждат,
строят и работят с тях, както желаят;

Предоставя възможност за въображаема игра, решаване на
проблеми, работа в екип и развиване на мускулите.

Какво може да се обърка?
Драскотини, синини, нараняване на очите, поглъщане

Как да го направим правилно?
Необходим е надзор от възрастни, избягвайте ограждане, хвърляне
или удряне с пръчки. Деца под 5 години трябва да избират пръчки не
по-дълги от ръката си.

Оценка на риска &
мястото

Боси крака
Защо да го правим?
Предлага сензорна стимулация чрез ходене по различни повърхности
с неравна или различна текстура (кал, камъчета, трева, скали, пясък,
суха земя);

Засилва способността на децата да усещат какво правят краката им,
без дори да ги гледат (проприоцепция/кинестезия);

Укрепва сводовете на децата, предотвратявайки появата на плоски
стъпала.

Какво може да се обърка?
Наранявания, драскотини, синини, загуба на равновесие.

Как да го направим правилно?
Огледайте наоколо за счупени стъпка.
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Pretend  Play

Истински инструменти
Защо да го правим?
Те предоставят автентично преживяване на децата за калайдисване,
градинарство, конструиране, дърворезба, рязане и разбиране за
начина, по който нещата се случват.

Какво може да се обърка?
Синини, порязвания, убождане.

Как да го направим правилно?
Възрастният трябва демонстрира употребата и правилата, а след
това да съблюдава как индивидуално или в малки групи се рабоит с
подобни видове инструменти; адаптиране на инструментите към
възрастта и способностите на децата.

Оценка на риска & и 
мястото

Неравна или стръмна земна повърхност
Защо да го правим?
Засилва цялостната координация и баланс на децата, спомага за
здравословното развитие на костите и мускулите;

Дава възможност за експерименти с наклонената равнина, тегло,
гравитация и сили на триене, баланс на силите, движение и почивка.

Какво може да се обърка?
Изкълчени крайници, счупени кости..

Как да го направим правилно?
Покажете на децата как да ходят по наклонена земя, да започнат
проучвания с малки площи, да ходят, а не да бягат.

Огън
Защо да го правим?
Предоставя възможност за прилагане на реалния житейски опит в
ученето. Учи за запалимост, основна пожаробезопасност, въздействие
на огъня върху предмети и храни.

Какво може да се обърка?
Опърлена коса и дрехи, изгаряния, вдишване на дим, предизвикване
на горски пожар.

Как да го направим правилно?
Изградете безопасно място за огъня, бъдете внимателни с висящи
предмети и пуснати коси. Ходете само около огъня, извършвайте
постоянно наблюдение от възрастни.



Излизането навън в дъждовен или снежен ден дава възможност на
децата да разширят знанията си за сезонните и метеорологични промени
на времето. Обикновено времето променя заобикалящата ни среда, като
се появяват нови предизвикателства, които стимулират децата когнитивно
и физически. Освен това студеното време укрепва имунната система,
противно на общоприетото схващане, че децата се разболяват, защото
навън е студено. Излизането навън обаче зависи от конкретната ситуация
и екипът решава кога и дали това да се случи. Съдейки от нашия опит,
мокрото и студено време не е подходящо за извеждане на децата на
открито.

“Лошото“ време – струва ли си риска?

‘Заниманията и
игрите на
открито в

студено време
укрепват
имунната
система. 
(Здравен

департамент, 
Пенсилвания)

Ако сте определили място за дейности на открито, трябва да го познавате
наистина добре. Първо, станете като дете, което го изследва с всичките си
сетива. Трябва да сте наясно с възможностите и предизвикателствата. След
това се информирайте за правния статут на района (може да има различен
собственик и да се нуждаете от разрешителни) и какво можете законно да
правите там.

След това обърнете внимание на растенията и животните. Децата обичат
да опитват диворастяща храна, но някои от растенията може да са отровни
или редки, защитени видове. Винаги, когато можете, използвайте паднали
пръчици и листа, вместо живи растения. Избягвайте прекомерно събиране
или изкореняване на растения. Място, на което ресурсите са опазени, ще
цъфти и процъфтява много години напред. Някои от животните също могат
да бъдат отровни или защитени. Децата трябва да научат, че растенията и
животните са красиви там, където са: в природата, необезпокоявани.

35

Оценка на риска &
мястото

Още 3 идеи относно риска

Какъв е най-добрият подход на учителя?
Ние като учители трябва да насърчаваме и признаваме компетентността на
децата да оценяват рисковете, както и да предвиждаме възможни
последици. Въпреки че децата обичат да изследват, те рядко преминават
своите граници или се излагат на реална опасност. По принцип търсят
предизвикателството, но не поемат излишни рискове. На мобилност по
Еразъм станахме свидетели на сцена, в която момиче не смееше да слезе от
едно дърво. Учителката просто стоеше наблизо и я окуражаваше, а 14
минути по-късно момичето успя да скочи от дървото. То беше много
щастливо.

Комуникация с родители
Критерий за успех на всяка програма на открито е добрата комуникация
между училище и родител: първо учителите трябва да дадат възможност на
родителите да говорят за своите страхове и да се справят с тях, както и да
успокоят притесненията си относно безопасността като се предложат
изследователски проучвания, видеоклипове и семинари. Родителите също
трябва да са наясно с ползите от поемането на риск. Нужно е да се изгради
силна връзка с родителите, основана на доверие, редовно споделяне на
ползите от развитието на всяко дете и разясняване на стъпките за оказване на
първа помощ, както и за спешните процедури!

Специфика на мястото



Какво да облечем и
какво да носим?

Няма такованещо, като
лошо време –има лошо
облекло (поговорка)

1. Много важни: свирка
2. Важни:
• Реакция при спешни случаи, телефонни контакти при 

спешни случаи
• Комплект за първа помощ, здравна карта, пари
• Храна (сандвич, плод, сушени плодове, ядки) и 

допълнителни пакети за деца, които са забравили да 
вземат храна

• Вода за пиене и за миене на ръце
• Енергийно блокче за хипогликемични ситуации
• Мобилен телефон (допълнителна батерия за по-

дълги преходи)
• Списък с телефонните номера на родителите
• Списък с алергии на децата
• Торби за боклук (могат да се използват и за 

дъждобрани)
• Носни кърпи, мокри кърпи, тоалетна хартия, гелче за 

ръце
• Нож (джобно ножче)
• Слънцезащитен крем, репелент против насекоми.

Зимна 
шапка

Водонепромока
емо яке и 
панталони

Тениска

Дълги 
чорапи

Какво да облечем

Какво да вземем с нас

Зимни обувки

Допълнителни зимни дрехи: шал, ръкавици, термално яке, гети.

Дишащи, леки дрехи за лятото: Дрехи на слоеве за зимата:

Топли дрехи

Дебели чорапи

Обувки за 
навън или 

гумени ботуши

Дълги 
панталони

Допълнителни летни дрехи: шапка за слънце, слънчеви 
очила.

Раница на учителя

3. Полезни неща:
• Водонепромокаеми подложки за сядане
• Кремък или кибрит, ножици, четка за рисуване, 

фенерче
• Хартия, моливи, клипборд
• Въже, оградна лента 
• Фотоапарат.

4. Уреди за фокусиране и наблюдение :
• Бинокъл, компас, лупа
• Малка чанта и буркан за събиране на интересни 

неща 
• Малък контейнер с лупа
• Малка риболовна мрежа.
5. Други училищни материали.
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Какво да облечем и
какво да носим?

What to wear 

What to take
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Комплект за първа 
помощ

• Лейкопласт, лепенки
• Марля – на парче и на ролка
• Тиксо
• Стерилни разтвори за дезинфекция
• Антисептични кремове и мехлеми
• Противовъзпалителни мехлемиж
• Капки за очи
• Пинсети, ножици, безопасни игли
• Инструменти за премахване на кърлежи или 

спринцовка
• Хидрокортизонов крем
• Антихистамин за алергични реакции
• Дезинфектант за ръце.



Ако времето е твърде лошо, за да излезете навън, вие все пак можете да научите за природата в
природонаучния музей, местните ферми, изложения на растения и животни.

Природните съоръжения са тези пространства, основно на открито, които помагат за обучението на
децата на открито. Те подобряват ученето, социалните взаимоотношения, практическите им умения,
физическите им способности, украсяват училищните дворове и градини. Те могат да се разположат на
строго определени малки и големи площи. Някои, създадени от човека съоръжения, помагат за постигане
на училищните цели (цветни лехи, площи със зеленчуци, изкуствени езера, пясъчници, природни
реконструкции на животински хабитати като: ферми за охлюви и мравки, градини за костенурки,
музикални стени, маси за писане, кухни с кал или водни обекти). Съоръженията за развитие на
двигателната култура (дънери за равновесие, сензорни пътеки или съоръжения за катерене) подобряват
баланса на децата и координацията. Сцена на открито или зона със свободни елементи ще подобри
социалните взаимоотношения и креативността. 38

Идеи за места за 
откривателство 

Природни съоръжения

Вие сте решили, децата искат да отидат навън, но къде? Започнете да проучвате места около
дома ви – парк, свободно пространство до училище , където човешката намеса е незначителна . Там
ще откриете разнообразие от растения и малки създания .

Ако имате одобрение от училищната администрация за прекарване на цял или половин ден на
открито, трябва да го направите . Това може да стане в близка гора , овощна градина , плаж или
поляна . Бреговете на реки и езера също предлагат големи възм ожности за откривателство. Това са
някои от природните среди, които нашите училища използват в програмите си на открито:

Къде да отидем?
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Идеи за места за 
откривателство 



Комуникация с 
родителите

Родителите трябва да бъдат информирани
писмено за излизанията извън училище,
освен ако това не е част от учебната
програма и родителите вече са запознати .

Пътувания на терен, в гората и в морето
са забавни и запомнящи се дейности за
учениците и персонала . Комуникацията с
родителите е важна част от подготовката и
реализирането на пътуването.

Когато сте взели решение за пътуване и е
получено разрешение от училищната
администрация, следващата стъпка е да се
свържете с родителите чрез писмо, в което
обяснявате причината за пътуването.
Това писмо има две части:

ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМОТО
Първата част на писмото трябва да съдържа :

a . Къде отивате ;
b. Каква е целта на пътуването, включително
връзките с учебната програма ;
c. Кога отивате, включително времето на
заминаване и времето на прибиране обратно;
d. Контактите за връзка с училището и човекът за
връзка по времена пътуването;
С какво трябва да са облечени децата (ако е
приложимо) и нещата , които трябва да носят със
себе с, включително пари, ако е необходимо;
f. Как ще се извършва храненето;
g. Как ще става превозването на децата ;
h. Стандарти за поведение ;
i. Крайния срок за връщане на документите за
попълване .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМОТО

Втората част на писмото трябва да е отдолу,
защото е предназначена да бъде откъсната . Тя ще
изглежда по този начин:

I, (Име на родител/ настойник) дава позволение
на (име на ученика) да посети***** пътуване на
(дата) *****.
Подпис: _________ Дата : _________

*Моля, погрижете се да проучите разпоредбите
на Министерството на образованието във вашата
страна за напускане района на училището. Може
да се наложи да попълните други документи с
родителите, учениците, транспортните фирми,
училищната администрация и др.

Модел на писмото



Дата *****.
Пътуване до***** – СРЯДА 22 МАЙ 2019

Скъпи родители и настойници,
Учениците от 3 б клас ще ходят до (име на мястото) на
(дата на пътуването). Целта на това пътуване е да
създаде запомнящи се преживявания и да вдъхнови
децата относно учебната тема “Потокът”. Децата ще
научат всичко за реката и за животните, които живеят
в нея . Посещението ще създаде добри възм ожности за
децата – да обсъждат това, което вече са научили, ще
им помогне да помислят какво биха желали да научат
още, докато изучаваме темата . Цената на пътуването е
***** и почти изцяло се поема от училището.

Учениците ще бъдат превозени с автобус до (точно
име на мястото) и трябва да са в училище точно в 8.00
часа .

За да сме сигурни, че детето ви ще си прекара
забавно и добре, молим за вашата пом ощ със
следното:
• Да е обуто подходящо (с маратонки или обувки за

преход). Без сандали, моля!
• Да е облечено подходящо – на слоеве . Слоевете

могат да се свалят винаги!
• Защитете детето си от природни условия като:

слънцето, комарите, кърлежите .
• Уведомете учителя на детето за някакви

заболявания или състояния на детето (алергии,
астма и др.).
Ще има транспорт обратно към училище в 15:15 ч.
Децата ще трябва да донесат опакован обяд . Ако

детето ви е записано на обяд в училище и желаете да
го вземе пакетиран, моля уведомете ни
предварително.

Моля попълнете прикачената бланка за съгласие и
я предайте на учителя на детето ви до (дата).
Искрено Ваша,
Г-жа………… ……………
Класен ръководител
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ДЕКЛАРАЦИЯ
I, (Име на родителя/ настойника), родител на (име на
ученика) ДЕКЛАРИРАМ:
- Давам разрешение на (име на ученика) от клас****

да участва в пътуването до (име на мястото).
- Запознат съм с програм ата на пътуването (име на

мястото).
- Запознат съм с правилата за безопасност и

сигурността по време на пътуването и поем ам
отговорността , че детето ми ще ги спазва .

Детето ми е записано на обяд в училище, затова
осигурете пакетиран обяд 🗆🗆 да 🗆🗆 не .

Подпис ______ Дата ______

Пример за писмо до 
родителите
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Комуникация с 
родителите



Организации, които работят в областта на природното образование и където можете да 
откриете повече информация за подобни програми за деца и семейства: 

1. Световна организация на скаутското движение
https :/ / www.scout.org/

2. Изучаване на горите – Програма за листото

https :/ / www.leaf.global/

3. Център „Природата отвътре навън“

http:/ / ins ideoutnaturecentre.com/

4. Outward Bound International – Програма за обучение навън
https :/ / www.outwardbound.net/

5. Мрежа „Детето и природата“

https :/ / www.outwardbound.net/

6. Екоучилища

https :/ / www.ecoschools .global/material

Природно образование -
организации
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Това е календар на международните и националните дни, свързани с природата, които
хората в страните партньори празнуват.

20

\

Януари
1 Сурвакане (BG) за здраве и благоденствие, хубаво време

11 Стъпи в локва и изпръскай приятелите си
17 Св. Антон – закрилник на животните от фермата (IT)
21 Почитане на катерицата
26 Ден на образованието за околната среда
28 Намаляване на CO2
30 Ден на мира (ES)

Февруари
2 Световен ден на влажните зони
14 Ден на енергията (ES)
17 Случайни действия на доброта
20 Обичай домашния си любимец
40 дни преди Великден = Карнавал (IT & ES)

Март
3 Световен ден на дивата природа
5 Международен ден на енергийната ефективност
12 Засади растение
16 Всичко, което правиш, е добро
20 Световен ден на врабчето
22 Световен ден на водата
23 Световен ден на метеорологията
24 Ден на Земята
25 Национален ден на гората (RO)

Юни
1 Световен ден на детето
5 Световен ден на околната среда
8 Световен ден на океаните
15 Световен ден на вятъра/ Ден на природната фотография
21 Световен ден на Слънцето
22 Еньов ден (бране на билки)
24 Средата на лятото (RO) / Св. Джовани (IT+SP)
29 Ден на река Дунав, Международен ден на калта

Април
1 Международен ден на птиците
7 Национална седмица на гората (BG, започва на 1-ви)
19 Световен ден на велосипеда
22. Ден на Земята, Симфонията на лалето (RO)
24. Световен ден на забраната на експерименти над животни

Май
1 Опазване на дивите цветя (GR)
5 Световен ден на смеха
10 Ден на птиците и дърветата
11 Фестивал на цветята (IT)
15 Фестивал на зелениката (BG)
17 3XR Day (SP)
22 Международен ден на биоразнообразието
23 Класна стая на открито/ Международен ден на костенурката
24 Европейски ден на парковете
30 Полей цвете

Юли
27 Национален ден на дървото
28 Ден на дървото в училище
29 Ден на националния химн (RO)
Август
8 Ден на котката
9 Ден на местните народи
10 Ден на падащите звезди (IT)
26 Ден на кучето
29 Европейска нощ на прилепите/ Ден против тестовете с 
ядрено оръжие
Септември
16 Ден за защита на озоновия слой
22 Европейска седмица на мобилността (започва на 16-ти)
26 Ден на Карпатите (RO)
30 Ден на ходенето

Октомври
2 Ден на животните от фермата
4 Международен ден на животните – Св. Франциск, защитник 
на животните (IT)
7 Световен ден на хабитатите
16 Световен ден на храните
21 Ден на ябълката
31 Ден на Черно море (RO+BG)

Ноември
7 Световен ден на екоучилищата
11 Св. Мартин, Ден на кестена (IT)
17 Международен ден на туризма
21 Ден за правата на детето
22 Отиди на разходка с велосипед

Декември
5 Световен ден на почвата
6 Св. Николай Чудотворец, защитник на рибарите (BG)
11 Световен ден на планината

Годишен календар
на обучението на открито 
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