Извештај за реализирани активности во Училиштето:
„Тоде Хаџи Тефов“ – Кавадарци
Од проектот„Eко-училиште “

Акуивнпсуиуе на ушилищуеуп заппшнаа сп ппшеупкпу на пваа ушебна гпдина ( септември 2010март 2011г. ) :
 Сп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина направивме ревиденција на шленпвиуе на Екппдбпрпу бидејќи некпи ушеници-шленпви на Екп-пдбпрпу гп заврщија свпеуп
псумгпдищнп пбразпвание вп нащеуп ушилищуе и идеиуе и акуивнпсуиуе за здрава и
шисуа живпуна средина ги прпдплжија вп Средниуе ушилищуа.А на нивнп месуп дпјдпа
нпви ушеници пд 7 пдд. кпи се пбушуваа изминауиуе гпдини.Екп пдбпрпу се прпщири и
сп нпви шленпвив пд насуавнициуе, а свпеуп присусувп гп ппуврдија и ппсупешкиуе
шленпви.
 Екп-пдбпрпу впди евиденција на свпиуе шленпви преку ппуврда за шленсувп , редпвнп
пдржува спсуанпци и впди записник пд спсуанпциуе.Акуивнпсуиуе не се сведуваау самп
на фпрмални спсуанпци, ууку и секпјдневни нефпрмални разгпвпри пд кпи
прпизлегуваау идеи за идни акуивнпсуи.Екп-пдбпрпу функципнира пп кпмисии или
групи кпи се фпрмираау пп ппуреба.
 Се надппплнија исуакнауиуе важни екплпщки даууми на хамер-пкупмври/2010г.;
 Се засадија висешкиуе жардиоери сп цвеќе вп ушилищнипу хпдникпкупмври/2010г.;
 Се пдржува Екплпщкпуп Панп и Екплпщкипу инфпрмаупр вп ушилищнипу хпл;
 Се спрпведе акција за шисуеое на ушилищнипу двпр (прилпг слики )-пкупмври/2010г.;
 Вп уекпу на првпуп пплугпдие пд пваа ушебна гпдина (пкупмври и нпември/2010г.) се
реализираа некплку Мали Прпекуи за ппдигнуваое на екплпщкауа свесу кај нащиуе
ушеници, ушилищна заедница и лпкалнауа средина, а при упа се влијаеще и на
защуиуауа и унапредуваое на живпунауа средина, се влијаеще на суекнуваое здрави
навики за екплпщкп живееое кај ушенициуе и псуанауиуе субјекуи вп ушилищуеуп.
Исуиуе суанаа дел пд Акуивнпсуа Think Quest и се најдпа излпжени на инуернеу:
- Прпеку „Впзи велпсипед“ ппд ракпвпдсувп на Марга Бумбарпска-шлен на Екппдбпрпу;
Прпеkу ,, Селекуирај гп пупадпу ,, пп ракпвпдсувп на Споа Јакпвлевска – шлен на
Екп-пдбрпу;
- Прпеку ,, Рециклирај денес –Мисли на ууре !“ ппд ракпвпдсувп на Споа Илпвскашлен на Екп-пдбпрпу;
- Прпеку за ,, Екплпщка едукација,, ппд ракпвпдсувп на Марија Трајкпва – шлен на
Екп-пдбпрпу;
Прпеку ,, Засади ппвеќе дрва“ – пп ракпвпдсувп на Елизабеуа Мещкпва – шлен на
Екп-пдбпрпу;
Прпеку ,,за шисуа и здрава средина,,-ппд ракпвпдсувп на Мирјана Симпнпвик .
Вп рамкиуе на пвие мали Прпекуи се реализираа ппвеќе акуивнпсуи сп Гплеми Ппраки !
Ушенициуе спрпведпа низа акуивнпсуи: впзеа велпсипед и ушеа за защуиуа на впздухпу,
гп селекуираа и рециклираа ппупадпу и израбпуија слики пд рециклирана харуија и
сувп цвеќе, ппсадија дрвца вп ушилищнипу двпр, вп ушилищниуе жардиоери и
израбпуија хамери сп екплпщкп-едукауивна спдржина кпи ги красау ушилищниуе
хпдници.

 Спрпведуваоеуп на Прпграмауа „Какп да суанеме екп-ушилищуе “ , вп нащеуп
ушилищуе „Тпде Хачи Тефпв“, какп Прпекупу кпј гп реализиравме сп ппмпщ пд ОхО „Ушилищен двпр-Екплпщки парк “ гп преусуавивме пред ппвеќе лпкални заедници вп
Валандпвп – преку Power Point – презенуација, слики, леупци и брпщури (пкупмври2010 г.) ;
 Вп рамкиуе на ушилищуеуп изгпувивме Насуавна Прпграма за имплеменуација на
екплпгијауа вп ушилищуеуп кпја суана дел пд Гпдищнауа прпграма на ушилищуеуп и е
наслпвена какп „ Инуеграција на екплпщкауа едукација вп македпнскипу пбразпвен
сисуем “.Вп нејзинп креираое зедпа акуивнп ушесувп сиуе субјекуи кпи се дирекунп
ппврзани сп насуавнипу прпцес вп ушилищуеуп.(нпември/2010г.)
 Испрауивме дппис „Биди кул-биди екплпгису“ пд нащиуе акуивнпсуи вп ушилищуеуп
сп уексу и слики дп списаниеуп Нащ Свеу. Објавуваоеуп преусуавуваще гплемп
дпживуваое
за
нащиуе
екплпгисуи
и
ппууик
за
ппнауампщни
акуивнпсуи.(нпември/2010г.)
 Дпбивме календар пд Медунарпднауа прганизација 350.org. сп слика и уексу пд нащи
акуивнпсуи-ппрака HELP за защуиуа на щумиуе и впздухпу. (декември/2010г.)Сп пваа
ппрака се пласиравме на 3 месуп вп Исупшна и средна Еврппа вп кауегпријауа за
маспвнп ушесувп на ушеници вп екплпщкауа ппрака.
 Кпнкуриравме на Медунарпден кпнкурс вп прганизација на Вплвп и Охп за
реализиран прпеку сп екплпщки каракуер. (декември/2010г.)
 Преку песнишки, цруежи, риумишки игри кпнуинуиранп се влијае кај најмладиуе за
ппдигаое на екплпщкауа свесу и кулуура. (јануари-фебруари 2011 г.)
 Кпнуинуирана рабпуа сп ушенициуе за израбпука на екп-ппраки, екп-парпли, тидни
весници.(фебруари/2011г.)
Вп прилпг
преку некплку слики ќе се ппурудиме да Ви ги преусуавиме
гпресппмнауиуе акуивнпсуи.

Активностите во следниот период ќе бидат насочени кон :
Краукпрпшни цели:
Озеленуваое на ппврщини вп ушилищнипу двпр сп урева;
Садеое цвекиоа;
Кпнуинуирана екплпщка едукација на сиуе субјекуи вп ушилищнауа заедница;
Заппзнава ое на ппщирпкауа јавнпсу сп акуивнпсуиуе вп ушилищуеуп-лпкална ТВ.
Дплгпрпшни цели:
Оувараое на екп-кауше- ушилница вп рамкиуе на ушилищуеуп каде ушенициуе ќе мпжау
целпснп да дејсувуваау, секпјдневнп ќе ги искажуваау свпиуе идеи и ќе ги
спрпведуваау свпиуе акуивнпсуи;
Израбпука на грб на екплпщкауа секција вп ушишищуеуп;
Израбпука на Прпекуи за Защуеда на впда и Защуеда на суруја.
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