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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина е насочена към студентите от специалност 

«Предучилищна и начална училищна педгогика». Ориентирана към изграждане на знания 

и формиране на познавателни, комуникативни и социални умения в областта на 

здравното и на екологичното образование. Те са взаимосвързани и създават 

интердисциплинарен комплекс от компетентности, включващи не само здравето и 

поддържането на устойчива околна среда, но и социални, граждански и интеркултурни 

знания. Курсът включва разнообразни образователни подходи, иновативни технологии и 

модели за организиране на учебната среда в образователните институции с цел 

формиране на здравна и екологична култура на децата в предучилищна възраст и на 

учениците в начална училищна възраст.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основни цели на академичния курс 

 Запознаване на студентите с възможностите и специфичните особености в 

процеса на обучение с цел формиране на здравна и екологична култура, здравно и 

екологично съзнание,  здравно и  екологично поведение на децата в ПУВ и на учениците в 

НУВ.  

 Овладяване на умения за планиране, организиране и управление на процеса 

на формиране на здравословен и екологосъобразен начин на живот в детската градина и 

в началното училище, съобразени с потребностите, интересите и възможностите на 

децата и учениците.  

 Формиране на знания и практически умения за прилагане на ефективно 

работещи технологии за запознаване на децата от ПУВ с областите на компетентност от 

здравното и екологичното образование. 

 Формиране на знания и практически умения за преподаване на учебното 

съдържание по здравно и екологично образование в НУ. Овладяване на умения за 

изграждане на интегративни връзки с учебните предмети «Родинознание», «Околен свят», 

«Човекът и природата» и «Човекът и обществото».  

Като изходни учебни резултати от студентите се очаква да: 

- познават особеностите на здравното и екологичното образование в ДГ и НУ;  

- планират и реализират различни форми на обучение, адекватни на 

възрастовите и индивидуални особености на децата и малките ученици; 

- познават и прилагат традиционни и интерактивни методи, ефективни 

педагогически подходи и практики с цел формиране на здравна и екологична култура. 
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ПРЕДПОСТАВКИ 

Студентите следва да имат познания и компетентности от областта на: теорията 

на възпитанието, дидактиката и предучилищната педагогика, както и информация за 

съвременните технологии за предучилищно и начално училищно образование на децата. 

ФОРМА на ОБУЧЕНИЕ 

 редовно обучение  

 задочно обучение 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 

Специалност Статут Кредити Дистанционно 

обучение 

Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

ПНУП Избираема  3 Пр

. 

л с общо л с общ

о 

л с общо 

     30 30  15 15 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

А. Лекционен курс 

Тема 1. Концептуални основи на учебната дисциплина «Здравно и 

екологично образование» 

Съдържание (основни параметри, ключови думи и понятия): 

Основни понятия; формиране на здравна и екологична компетентност, здравно и 

екологично възпитание, здравна и екологична култура. 

Тема 2. Здравното образование за опознаване на околния свят от децата и 

учениците 

Съдържание Цел и задачи; принципи, методи, форми и средства за 

осъществяване; компетентностен подход и изследователски опит при опазване на 

здравето; изисквания и особености при осъществяване на здравно образование. 

Тема 3. Околният свят и детето. Концепцията за устойчиво развитие – 

съвременна философия за взаимодействието на човека с околната среда  

Съдържание Фактори за развитие на околния свят; устойчиво развитие, 

принципи за устойчиво развитие на човечеството, екологосъобразно и социално 

устойчиво поведение; изисквания, на които трябва да отговаря на образованието за 

околната среда. 

Тема 4. Интегриране на здравното и екологичното образование в учебно-

възпитателния процес 

Съдържание Държавни образователни стандарти за осъществяване на здравно 

и екологично образование в предучилищна и начална училищна възраст; интегриране в 

учебно-възпитателния процес. 

Тема 5. Влияние на факторите, оказващи въздействие върху формирането 

на здравна и екологична култура на децата 

Съдържание Класификации на факторите - природни и социални фактори; 

историческо развитие на идеите за здравословен и екологосъобразен начин на живот. 
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Тема 6. Запознаването на децата и учениците със здравословния и 

природосъобразния начин на живот чрез обучение по метода на проектите  

Съдържание Многоперспективност в обучението; организиране на проектни 

седмици; запознаване на децата и учениците с здравословния начин на живот, природата 

и с обществената среда чрез обучение по проекти - примерни теми, предимства, 

трудности.  

Тема 7. Методика за запознаване на децата и учениците с природата чрез 

непосредствен контакт с природата  

Съдържание  Модерни концепции и методи на обучение; дейности, 

осигуряващи възможности за нагледно учене. 

Тема 8. Проблемно-ориентирано обучение при запознаването на децата и 

учениците със здравословния  и природосъобразен начин на живот 

Съдържание Специфика на проблемно-ориентираното обучение, подходи и 

методи; учебни дейности, които осигуряват възможности за активно учене; формиране на 

процесуални умения. 

Тема 9. Съвременни концепции за екологично образование в детската 

градина  

Съдържание Форми за екологично образование - с обучаващ характер, с 

развлекателен характер, игри и игрови педагогически форми, форми за практическо 

приложение на овладения опит; методи за екологично образование - методи за 

въздействие върху детето, методи за взаимодействие “възрастен - дете”, методи за 

организиране на самостоятелната дейност, методи за оценяване на поведението и 

дейността на детето по отношение на природата; условия за екологично образование. 

Тема 10. Съвременни концепции за екологично образование в началното 

училище  

Съдържание Методи и форми за екологично образование; предимства, 

тематични акценти, възпитателни измерения. 

Тема 11. Възрастови, морфологични и физиологични особености на 

децата. Лична хигиена. Значение на спортните дейности за растящия организъм 

Съдържание Периоди в растежа и развитието; физическо развитие и 

дееспособност; акцелерация - причини, проблеми, перспективи; възрастови особености в 

растежа и развитието на организма; грижи за поддържане чистотата на тялото; 

интегриране на половото възпитание в образователно-възпитателния процес; 

положително въздействие на спорта върху растящия организъм;  

Тема 12. Организацията на учебно-възпитателния процес и значението й за 

здравословния начин на живот  

Съдържание Изисквания към обема и съдържанието на учебния материал 

(изготвяне на учебна програма); прилагане на разнообразни методи на обучение; 

изисквания към организацията на урока; изисквания към изготвяне на дневно и седмично 

разписание; изисквания към почивките - междучасия, седмичен отдих, ваканции. 

Тема 13. Хранене и значението му за растящия организъм. Здравословно 

хранене 

 Съдържание Обмяна на веществата и енергията в организма; основни 

хранителни вещества; изисквания за хранене на децата в детски и учебни заведения; 

основни хранителни продукти и тяхното значение за развитието на подрастващите; 

здравословно хранене - основни изисквания, алтернативно хранене. 
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ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебното съдържание по дисциплината е ориентирано към смесения тип 

обучение, което се характеризира с интегриране на разнообразни информационни и 

комуникационни технологии и традиционни и интерактивни методи на преподаване. 

С цел да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира 

участието им в хода на работата по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна 

лекция. Тя дава възможност съдържанието по дадена тема да се „разбие” на сегменти – 

сегмент на лекция в съчетание със сегмент, по който студентите работят по групи или 

самостоятелно върху определена част от съдържанието, участват в дебати, представят 

журналистически материали по поставени от преподавателя задачи.  

Курсът е разработен в електронен вид. Качен е в обучителната платформа 

MOODLE и осигурява достъп на студентите по всяко време и място до учебните 

материали – теоретични и практически. 

В платформата, курсът на обучение е представен чрез ресурси под формата на 

теоретични материали, PowerPoint презентации, връзки към интернет сайтове, електронни 

списания, е-книги, електронна библиотека на БСУ, видео материали и др. ресурси.и др., и 

чрез разнообразни дейности за студентите - уроци, тестове, форуми за обсъждане. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методи на преподаване 

Учебният план предполага курсът по здравно и екологично образование да бъде 

смесен – лекции+семинарни упражнения. С цел да се избегне преподаване на абстрактно-

теоретично ниво и да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира 

участието им като основен метод по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна 

лекция.  

Помощни методи на преподаване са: дискусионни методи; методи, генериращи 

идеи; ситуационни методи; презентационни методи.  

Критерии за оценяване* 

1. Критерии за допускане до изпит. До изпит се допускат студенти, 

които са: 

 

изпълнение по време на семестъра; 

 

 успешно издържали изпитен тест. 

2. Семестриален изпит 

Провежда се тест по конспекта на дисциплината. 

3. Метод на формиране на семестриалната оценка  

Крайната оценка по дисциплината се формира въз основа на всички изпълнени 

задания по дисциплината в указаните за това срокове, като 30% е тежестта на оценката е 

от защитата на курсовия проект. 

 

*Забележка:  

Цялостна информация, свързана с описание на курса, очаквания към 

обучаемите, съдържание на курса, начин за получаване на студентските кредити по 
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дисциплината, изпитен въпросник, литература за подготовка за изпита, оценяване по 

дисциплината са представени в електронния вариант на курса в MOODLE. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
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2. Загвоздкин, Вл. Валдорфската детска градина в съзвучие с природата на 

детето, изд. Асеневци, 2017 

3. Колева, Н. Училищна хигиена и здравно образование, УИ „Св. Климент 

Охридски”, Трето преработено издание, С. 2014 ISBN 978-954-07-3728-7. 

4. Колева, Н. Хуманистични измерения на здравословния начин на живот - 

иновационна възпитателна система, 2014 

5. Конакчиева, П. Детето и природата. Технологична организация на 

екологичното възпитание в детската градина. В. Търново, 2013. 

6. Караиванова, П. Конакчиева, Детето и природата. Теоретични основи и 

съдържание на екологичното образование в детската градина. В. Търново, 2013. 

7. Конакчиева, П. Игрови технологии за ориентиране на детето в света. 

Дидактични игри по образователни направления природен и социален свят. В. Търново, 

2010. 

8. Караиванова, П. Конакчиева. Приоритети за екологично образование на 

децата в чуждестранния педагогически опит (или за добрите практики в Европа, Америка 

и Азия). - Педагогически алманах, В. Търново. кн. 1, 2015, с. 167 – 176, достъпно на  

file:///C:/Users/User/Downloads/371.pdf 

9. Проданов, Г. Хигиена и здравно образование. Пловдив, 2011. ISBN 978-954-

350-115-1 

10. Проданов, Г. Аспекти на здравното образование, ВТ, Астра, 2006 ISBN 954-

350-007-Х. 

11. Стаматова, Р. Екологичното образование на учениците от І до ІV клас / от 

теория към практика/. Бургас, Изд. „Марк“, 2007 

12. Стаматова, Р. Занимателни екологични аспекти при обучението по Роден 

край, Околен свят и Човекът и природата. Бургас, Изд. „Марк“, 2007 

13. Стоянова, М., Овладяване на ключови компетенции при ориентиране в 

света, С., 2019. 

14. Стоянова, М., Образование в устойчиво развитие и взаимодействие „дете-

среда“, С. 2020. 

15. Стоянова, М., Природа в предучилищното образование, С. 2021. 

16. Янакиева, Е. Екологичното възпитание на децата от предучилищна възраст 

(Енциклопедия на предучилищния педагог). С. Д. Убенова, 2008. 

Нормативни документи 

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование, МОН, 2016  

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и 

спазване на седмичните учебни разписания, МЗ, 2014 

Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците, МЗ, 

2009 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/371.pdf
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ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК :  

  
  
  
 ED439 
 ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 Лектор:  гл. ас. д-р Златина Димитрова 

 

1. Основни понятия, същност, предмет и задачи на здравното и екологичното образование 

2. Историческо развитие на идеите за здравословен и екологосъобразен начин на живот 

3. Здравното образование за опознаването на околния свят от децата и учениците - 

принципи, методи, форми и средства за осъществяване 

4. Компетентностен подход и изследователски опит при опазване на здравето.  

Изисквания и особености при осъществяване на здравно образование 

5. Околният свят и детето. Концепцията за устойчиво развитие – съвременна философия 

за взаимодействието на човека с околната среда  

6. Формиране на екологосъобразно и социално устойчиво поведение у децата и учениците 

7. Интегриране на здравното и екологичното образование в учебно-възпитателния процес 

8. Влияние на факторите, оказващи въздействие върху формирането на здравна и 

екологична култура на децата 

9. Запознаването на децата и учениците със здравословния и природосъобразния начин 

на живот чрез обучение по метода на проектите  

10. Методика за запознаване на децата и учениците с природата чрез непосредствен 

контакт с природата  

11. Проблемно-ориентирано обучение при запознаването на децата и учениците със 

здравословния  и природосъобразен начин на живот 

12. Съвременни концепции за екологично образование в детската градина  

13. Съвременни концепции за екологично образование в началното училище  

14. Възрастови, морфологични и физиологични особености на децата. Лична хигиена. 

Значение на спортните дейности за растящия организъм 

15. Организацията на учебно-възпитателния процес и значението й за здравословния 

начин на живот  

16. Хранене и значението му за растящия организъм. Здравословно хранене 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ПО ИЗПИТНИЯ ВЪПРОСНИК 

1. Алексиева, М. Проект „Училище на здравето“ – практическа реализация в 

началното училище, в: Здравословно и хуманно образование, „Фабер“, 2002, с. 368-373 

2. Загвоздкин, Вл. Валдорфската детска градина в съзвучие с природата на 

детето, изд. Асеневци, 2017 

3. Колева, Н. Училищна хигиена и здравно образование, УИ „Св. Климент 

Охридски”, Трето преработено издание, С. 2014 ISBN 978-954-07-3728-7. 
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