
 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ  

 ОПАЗВАНЕ НА КЛИМАТА ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ –  

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕТО  

В УЧИЛИЩА В РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ  

Координатори: 

1. Анна Палпурина – зам. директор за начален етап 

2. Маргарита Иванова – зам. директор за прогимназиален етап 

 

1. Създаване на енергиен екип 

А) Срок: 20.01.2017г. 

Б) Ръководители:  

Лилия Владимирова - старши учител по Физика и астрономия и Човекът и природата. 

Петрана Цветанова - старши учител по География и икономика. 

В) Участници от V 
a,б,в,д,е

 и VI 
a,б,в,г,д 

 кл. (43 ученици) 

 

2. Предварителен план: 

Срок Тема 
Брой 

часове Учител 

до 20.01.2017г. 

Изготвяне на план за действие по проекта, анкетна карта, 

сформиране на екип и дневници. Организиране на 

екипите. 

3+6 
П. Цветанова 

Л. Владимирова 

до 20.01.2017г. Среща с домакина за предварителна информация. 1 Л. Владимирова 

от 24.01 до 03. 

02.2017г 

Теоретична подготовка на енергийните отговорници. 

Запознаване с измервателните уреди. 
2+6 

П. Цветанова 

Л. Владимирова 

до 31.01.2017г 
Старт на информационната кампания в училище – за 

всички ученици, учители и персонал..  
1+1 

П. Цветанова  

Л. Владимирова 

до 08. 02.2017г 

Енергийна обиколка на отделните екипи и съставяне на 

протоколи. Оценка на ситуацията. Мерки за пестене на 

енергията. 

3+3 
П. Цветанова 

Л. Владимирова 

До 20.02.2017г. 
Набелязване на необходими технологични подобрения за 

пестене на енергия и писма до отговорни институции. 
2+2 

П. Цветанова  

Л. Владимирова 

до 20.02.2017г. 

срок постоянен 

за 

актуализация 

Изготвяне на материали от екипите за конкретните 

дейности по проекта за пестене на енергия. 

Разпространение на информацията.  

4+4 
П. Цветанова  

Л. Владимирова 

от 20. 02. 

 до 30.03.2017г. 

Обявяване на месец за пестене на енергията. Постояння 

разяснителна кампания. Проследяване на спазването на 

взетите мерки за пестене на енергия. Координация на 

енергиините отговорници. 

5+5 
П. Цветанова  

Л. Владимирова 

24.03.2017г. Часът на Земята – информационна кампания. 2 Л. Владимирова 

до 

конференцията 

Обобщаване на резултатите и подготвяне на предсавители 

на училището за конференцията през април. 
10+10 

П. Цветанова  

Л. Владимирова 

 Допълнителна методична подготовка.   20 П. Цветанова  

 Допълнителна методична подготовка.   20 Л. Владимирова 
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 Общо: 50 П. Цветанова 

  60 Л. Владимирова 

 

3. План за публичност с училищната общност 

Срок Тема 

31.01.2017г. 
Запознаване на учениците по класове със същността на енергийния проект в 

училище. 

10.02.2017г. 
Информиране на всеки клас за идеите на енергийния екип и набелязване на  мерки, 

които да се спазват (по време на енергийната обиколка). 

през 

02.2017г. 

Моите впечетления за проекта – изява на учениците с рисунка, табло, писма, есета, 

разкази, стихотворения и др. 

през 

03.2017г. 

Конкурс за енергийно ефективна класна стая/кабинет. 

през 

04.2017г. 

Информиране на родители и обществеността за резултатите от проекта - училишен 

сайт.  

 


