
С решение на Комисия на Предприятието за управляване на дейностите по опазване на околната 

среда (ПУДООС), ПГТМД спечели проект на тема „Мисли и действай екологично“ от 

Националната кампания „Чиста околна среда 2019 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс 

на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Нашият проект е един от 134 одобрени за 

финансиране на стойност 5000 лв. 

 

Визия: 

Проектът „Мисли и действай екологично“ е разработен от екип от преподаватели в 

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн (ПГТМД) и е пряко свързан с: 

 практическото приложение на екологичните знанията на учениците от първи гимназиален 

етап на средното образование (VІІІ, ІХ клас) и на учениците от Х, ХІ и ХІІ клас, 

формирани по време на общообразователната им (биология, химия, опазване на околната 

среда, физическо възпитание и спортни дейности), специална и професионална подготовка 

по интериорен, екстериорен, графичен, рекламен и моден дизайн, 

 формиране на екологично мислене, екологична култура, съпричастност и действеност на 

учениците към заобикалящата ги среда (битова, семейна, училищна, градска, природна, 

биосферна, техносферна и ноосферна); 

 усвояване на практически умения за полева работа на терен; 

 промяна на интериора и екстериора на училищната среда в ПГТМД; 

 формиране на умения за природосъобразен и здравословен начин на живот. 

 

Цели: 
1. Реновиране на част от екстериора и интериора на училищната среда в Професионална 

гимназия по текстил и моден дизайн и превръщането й в „зелено училище“, с активното 

участие на ученици, родители, учители и Обществения съвет; 

2. Предоставяне на реновираната база за активно ползване както от учениците на гимназията, 

така и от младите хора на квартал „Иван Вазов“ 

3. Изграждане на практически умения у учениците за полева работа на терен 

 

Целева група: 

В проекта ще участват 60 ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ класове на ПГТМД през периода:  

м.април – м.октомври 2019 г. 

 

Автори и ръководители на проекта: 

1. д.н. Галя Димитрова Аралова – преподавател по биология, химия, опазване на околната среда 

2. Борянка Ангелова Николова – преподавател по Физическо възпитание и спорт 

3. инж. Мария Емилова Кичукова – преподавател по интериорен дизайн 

 


