
  
 
С Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 ноември 2006 г., се създава Програмата „Учене през 
целия живот”. Тя стартира на 01 януари 2007 г. и ще продължи до 31 
декември 2013 г. 
 
Общата цел на Програмата „Учене през целия живот” е да 
допринесе чрез учене през целия живот за развитието на 
Европейската Общност като общество, основано на знания, с 
устойчиво икономическо развитие, с повече и по-добри работни 
места и по-голяма социална кохезия, като, в същото време, 
осигурява по-добра защита на околната среда за бъдещите 
поколения. Програмата цели и обмен на знания, сътрудничество и 
движение между системите на образование и обучение в рамките 
на Общността. 
 
Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на 
образованието – от предучилищната и началната до 
гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, 
ръководните и административните кадри, както и представители на 
образователната власт, родителски асоциации, неправителствени 
организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното 
образование. Участието в секторна програма „Коменски” 
допринася за повишаване качеството на училищното образование, 
формиране на личността на учениците и развитие на 
компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hrdc.bg/files/public/LLP/Obshto%20AFR/LLLDecision_BG_2006.pdf
http://www.hrdc.bg/files/public/LLP/Obshto%20AFR/LLLDecision_BG_2006.pdf
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Проект 

„Човекът, дървото, околната среда” 
 

http://hte0810project.wordpress.com/ 
www.be-eco.org 

 
Земята е „болна, много болна”. Природата всекидневно 
е замърсявана, унищожавана, принасяна в жертва на 
консумацията, търговията и индустрията. Една от 
основните причини за влошаване на околната среда – 
масивното и насилственото унищожаване на горите, 
причинява големи климатични промени, наводнения, 
движение на земна маса, пустини. Всички сме виновни 
за това унищожаване. Ако се замислим, ежегодно човек 
използва около 65 куб.м. дърва. Ефектите от 
завърсяването се отразяват върху всички нас, независимо 
къде живеем.Проблемите на околната среда не спират 
на границите. Точно за това действията на европейско и 
международно ниво имат специално значение и 
задължителен характер.  
Затова ние смятахме, че обучаването на млади хора в 
духа на устойчиво развитие може да е темата на този 
многостранен проект. Ако искаме следващите 
поколения да наследят една зелена планета, 
наложително е да действаме. Надяваме се, че докато 
работим заедно нашите ученици ще почувстват горското 
богатство, нестабилността на екологичната система и 
така ще разберат, че имат задължението да използват 
природните ресурси по-разумно. Същевременно 
проектът ще допринесе за опазването на природата 
около нас, събиране на отпадъчна хартия за 
рециклиране и засаждането на дървета. 
 
 

http://hte0810project.wordpress.com/
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THE HUMAN, THE TREE, THE ENVIRONMENT 

 
http://hte0810project.wordpress.com/ 

www.be-eco.org 
 
The Earth is  sick  ,very  sick . Nature  is daily dirtied , 
destroyed , sacrificed on the altar of the consumption 
,commerce ,industry .One of the major grounds of the 
environment deterioration –the massive and abusive forest 
clearing ,causes major weather changes , floods ,ground 
sliding , deserts .We are all guilty of this destruction if we 
consider that annually a person uses about 65mc of wood. 
The effects of pollution affect us all, irrespective of where we 
live. The environmental problems do not stop at the border. 
That is why the actions on European and international level 
shape a special meaning and finality. Therefore we 
considered that educating youngsters in the spirit of a 
sustainable development may be the theme of this 
multilateral project. If you want the next generations to 
inherit a green planet, it is imperative that we act. We wish 
that working  together ,our students were aware of the forest 
patrimony richness, the ecological system  fragility ,so that 
they can understand that they have the duty to use the 
natural resources more intelligently .Concurrently the project 
will provide the means to contribute to the protection of this 
friend of the human being :collecting the wastepaper for 
recycling and tree planting.    
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