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Нашият сайт – проект е предназначен за всички хора по света, които са заинтересовани за 

бъдещето на планетата Земя. Нашето поколение е обградено от вредното влияние на заводите, 

на предприятията, на автомобилите. Всеки ден е едно изпитание на нашата имунна система. 

Идеята ни е хората да са екологично грамотни, екологично мотивирани и с екологично 

съзнание. Да инвестираме в здравето, което е най-голямото богатство. Формирането на 

екологично възпитание е глобална необходимост. Време е да се осъзнаем! Нашата цел бе да 

изработим еко продукти заместващи скъпите и пълни с вредни химични вещества продукти за 

почистване и подържане на дома, козметиката и медицината. Проучихме различни методи и 

средства за изработка на еко продукти. Всяка рецепта изработвахме и тестахме индивидуално. 

Опитахме се да популязираме нашите продукти и се радваме, че вече имаме последователи 

сред нашите връстници и техните семейства. 

Our website - project is intended for all people around the world who are concerned about the 

future of planet Earth. Our generation is surrounded by harmful influence of factories, businesses, 

and cars. Every day is a test of our immune system. Our idea is that people are environmentally 

literate, environmentally motivated and have an environmentally conscious. Investing in health, 

which is the greatest wealth. The formation of ecological education is a global necessity. It is time to 

realize! Our goal was to produce green products replacing expensive and full of harmful chemicals 

products for cleaning and maintenance of our home, cosmetics and medicine. We studied different 

methods and tools for producing ecological products. Each recipe is made and tested individually. 

We tried to popularize our products and we are happy that we now have followers among our peers 

and their families.  
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1. Тема: „Еко дом – дом без химия“ 

Сайтът е публикуван на адрес: http://ecodombg.bgschool.bg/ 

 

2. Кратко описание на проектната идея:  

Все по-голям брой хора искат да използват екологосъобразни продукти, но се 

затрудняват, когато трябва да направят информиран избор. Пазарът е залят с многобройни 

и рекламирани продукти, но често те съдържат вещества, които влияят негативно на 

нашето здраве и околната среда.  

 



Идеята ни бе да създадем сайт, в който хората да намерят разумни, натурални и евтини 

решения за почистване на дома, козметика и народна медицина. Да се научат да използват 

продукти, които се създават с мисъл за околната среда на всеки етап от експлоатационния 

им цикъл, включително добиването на материалите, производството, разпространението, 

използването, изхвърлянето и рециклирането.  

 

В бъдеше идеята ни е сайтът да се превърне в първия благотворителен интернет 

магазин. Средствата от него ще се използват за различни позитивни идеи в училище. 

 

3. Описание на проблема, който проектът иска да разреши: 

  



Проектът е насочен към опазването на околната среда и здравето на хората чрез 

използването на еко-продукти.  

Обществото да се научи да обръща внимание и да се бори за следните три неща: 

намаляване на глобалното затопляне, ефективно потребление на ресурсите и управление 

на химикалите. С нашия проект се стремим към хармония с природата. Вярваме, че 

използването на  натурални продукти е първа крачка към намаляването на климатичните 

промени и присъединяването към модерния и осъзнат модел за по-здравословен начин на 

живот. 

 

4. Цели на проекта: 

1.1. Все-повече хора да заменят химическите продукти с натурални ; 

1.2. Да популяризираме натуралните продукти сред нашите съученици и връстници и 

техните семейства, а впоследствие чрез сайта ни и сред голям брой интернет 

потребители;  

1.3. Да се борим за опазване на околната среда, за една по-чиста планета; 

1.4. Да инвестираме в здравето, което е най-голямото богатство; 

1.5. С помощта на идеи и теории да изградим хармония между обществото и природата. 

5. Описание на проектните дейности: 

5.1. Определяне на основните цели; 

5.2. Търсене и анализиране на сайтове на подобна тема в интернет пространството; 

5.3. Уточняване на съдържанието; 

5.4. Избор на подходящи средства и технологии за реализация на проекта; 

5.5. Изработка на видео; 

  



5.6. Обработка на графичните изображения; 

5.7. Регистрация в търсачки. 

5.8. Представяне на проекта и популяризиране на еко-идеята пред Училищния ученически 

съвет, Училищното настоятелство и национални и регионални медии. 

 

6. Описание на екипа на проекта: 

6.1. Михаил Бисеров Георгиев, 0041058808, ул. „Ген. Столетов“ №27 вх. Б ет.6, 

0898678328, misho_0501@abv.bg, СОУ „Сава Доброплодни“, ученик в 8 клас, профил 

„Изобразително изкуство“; 

6.2. Миглена Младенова Димитрова, 0152088855, ул. „Добруджа“ № 21 вх. Г ет.78, 

0895802820, miglena.dimitrova08@gmail.com, СОУ „Сава Доброплодни“, ученичка в 7 

клас с разширено изучаване на руски и английски език. 

 

 

7. Средствата (ресурсите), необходими за осъществяването на проекта: 

7.1. Материали от интернет пространството. 

7.2. Учебници по „Човекът и природата“, 5 и 6 клас, „Химия и опазване на околната среда“, 

„Биология и здравно образование“; 

7.3. Консултанти: 

7.3.1. Елза Севева, учител по „Биология и здравно образование“; 

7.3.2. Елисавета Димова, учител по „Химия и опазване на околната среда“, „Физика и 

астрономия“; 

7.3.3. Д-р Емилия Йосифова – личен лекар, педиатър, хомеопат. 

 

8. Очаквани резултати:  

8.1. Все-повече хора да заменят химическите продукти с натурални; 

8.2. Популяризирани натурални продукти сред нашите съученици и връстници и техните 

семейства. 

  



8.3. Изграден и активиран сайт, популяризиран сред голям брой интернет потребители;  

8.4. Подобрено здравословно състояние на съучениците ни, техните семейства и всички 

потребители на нашия сайт.  

8.5. Повишена  хармония между обществото и природата. 

 

9. Критерии за оценка на резултатите от проекта: 

9.1. Брой наши съученици и техни семейства, повишили  екологичната си грамотност, 

екологичната мотивация и съзнание и заменили химическите продукти с натурални; - 

чрез провеждане на входяща /месец февруари 2016 г./  и изходяща /месец май 2016 г./ 

анкета. 

9.2. Брой потребители, посетили сайта. 

9.3. Брой потребители, споделили позитивно мнение за неговото съдържание. 

 

 


