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Училище #безотпадъци 
 
Да възпитаме отговорно отношение към отпадъците още в училище 
 
Училището е важна среда за изграждане е на култура към изхвърлянето на отпадъци. 
Ако още от деца хората са учени на отговорно и планирано отношение към различните 
видове отпадъци, ще израснат разумни личности, ограничаващи вредите от боклука за 
околната среда. Затова е важно учениците да бъдат въвлечени в дейностите по 
разделно събиране, изхвърляне и рециклиране на отпадъци, чрез целенасочено 
планирани мероприятия. Подобни инициативи могат да бъдат мощен катализатор за 
провеждане на редица занятия по темата живот #безотпадъци. Допълнително те могат 
да бъдат ангажирани с това, всички събития, провеждани в училището да бъдат „чисти 
събития“ – с конкретни места за разделно изхвърляне на отпадъците и ученици-
доброволци подпомагащи и насочващи процеса.  
 
За да се увлекат учениците по идеята за отговорно изхвърляне на отпадъците и 
опазване на околната среда, могат да се въведат някои практики на възпитание и 
обучение. 
 

 Трябва да е лесно. Системата за изхвърляне, събиране и рециклиране на 
отпадъци в училище трябва да е лесна за разбиране и спазване;  

 Трябва да е забавно. На учениците трябва да им е интересно, докато се 
занимават с ангажиментите към околната среда и изхвърлянето на отпадъци. 

 
По време на Европейски ден на спорта в улище, БГ Бъди активен дава възможност на 
училищата да се включат в празника със серия от образователни игри и забавления за 
деца и родители, посветени на опазването на чистота в училище; да организират 
„чисти събития“; да организират вътрешно училищна надпревара по разделно 
събиране на отпадъци и др.  Така освен, че ще разпространят принципите за живот 
#БезОтпадъци, училищата ще имат възможност да получат по-голям брой точки в 
крайното класиране за най-активни училища в България.  
 
Игрите #безотпадъци са забавления, с които учителите могат да научат децата как и 
къде да изхвърлят отпадъците. С тях искаме да покажем на хората, че не е толкова 
трудно да направят малки промени в ежедневието си, за да можем да постигнем 
голям ефект с намаляването на отпадъците и облагородяването на града. Децата са 
тези, от чиято култура зависи бъдещето на града ни, а те понякога разбират 
сериозността на проблема със замърсяването дори много по-добре от възрастните. 
Линк към наръчник Активни игри 
 
 
 

https://thespot.bgbeactive.org/aktivni-igri-bezotpaduci/
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На вниманието на децата в предучилищна и начална училищна възраст предлагаме:  

 EKO_Песнопойка включваща  детски песнички, с различни автори на музика и 
текст, с фокус върху намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране и 
рециклиране. Всички тях сме събрали в този сборник, с цел да стимулираме 
отговорно и планирано отношение у децата към различните видове отпадъци. 
Линк към Еко Песнопойка 

 

 Детска книжка “_Място #БезОтпадъци”, съдърща 10 странички с лесни и 
закачливи задачи и картинки за оцветяване. Те учат децата колко е важно да 
пазим чисто, да намаляваме отпадъците и да ги рециклираме, както и да 
работим заедно, за да направим нашите квартали по-красиви и по-приятни 
места. За по-доброто бъдеще на нашето общество е много важно децата да 
бъдат привлечени към каузата на доброволчеството, грижата за общите 
пространства и устойчивия начин на живот и да следват този модел в 
ежедневието си. Картинките от книжката могат да бъдат оцветявани с 
компютърни програми, както и на ръка от децата.  
Линк към Детска книжка “_Място #БезОтпадъци” 

 
 
За _МЯСТО България: 
 
_Място България е дългосрочна програма на сдружение „БГ Бъди активен“, която цели 
ангажиране на местните общности с обновяване и поддържане на публични 
пространства в техните населени места. Това е инициатива, с която искаме да 
превърнем местата, в които живеем в по-чисти и по-красиви места. 
_Място България се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола 

Повече за проекта: тук 

  

 
 
 

https://thespot.bgbeactive.org/eko-pesnopoika-miasto/
https://thespot.bgbeactive.org/knijka-za-ocvetiavane-without-waste/
https://thespot.bgbeactive.org/

