Програма „Екоучилища” е програма на Световната Фондация за екологично образование по идея на Съвета на Европа и се развива в 54 страни в света. Тя се
стреми да стимулира съзнанието и отговорността на децата за околната среда, чрез занимания в клас и извънкласна работа. Наградата „Зелен флаг” се връчва на училища,
които трябва да докажат изпълнението на специфични
екоправила и ефикасно управление на училищните ресурси:
вода, енергия и отпадъци.
Тази програма предлага интегрирана система за екологично управление на училищата, която се базира на подхода ISO 14001/ЕМАS (екологично управление на училищата, съгласно изискванията на международния стандарт ISO
14001/ЕМАS).
Приоритетни теми през първите години са: Води; Отпадъци и Енергия. В някои национални програми училищата са заложили в своите планове за работа и разглеждането на
други теми – транспорт, шум, природа и биоразнообразие, здравословен начин на живот
в училище.
Програмата има седем елемента, които всяко училище може да възприеме като примерна методология: 1.Създаване на Екокомитет в училище; 2.Екологичен преглед; 3.План
за действие; 4. Контрол и оценяване; 5. Основните теми: „Вода”, „Енергия”, „Отпадъци”
и дейностите свързани с тях трябва да се включат в учебното съдържание и да бъдат
предложени на учениците в часовете по различни учебни дисциплини. 6. Популяризиране
на идеите и дейностите на„Екоучилище”; 7. Еко-код.
В България Програмата „Екоучилища” се развива от 1995 г. Броят на екоучилищата е 65,
като 57 са носители на престижната награда „Зелен флаг”. Национален координатор е
Българско движение „Син флаг” През 1999 г. ДПП „Златни пясъци” става координатор по
програмата за град Варна и Североизточна България.
Програма „Учим за гората” е програма на Световната Фондация за екологично образование. Целта й е да
повиши познанията за горите, ползите от техните продукти
и дейности, както и задълбочаване на разбирането на младите
хора.
Темите, по които работят участниците в програмата включват всички въпроси свързани с гората: екологично разбиране
за гората или процесите в гората; икономически измерения;
социално-културно разбиране. Международните теми се променят периодично, като предишни такива са: Митовете за
гората, Законите на гората, Биоенергия от горите.
Проектните дейности включват пътувания в гората и работа в класните стаи.

ПРОЕКТ ИД-ПП ”Изпълнение на дейности за устройство и
управление на природен парк „Златни пясъци”
Финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на
Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.
www.ope.moew.government.bg

Дейности по развитие на
международни екологични образователни
програми “Екоучилища” и “Учим за гората”

www.parkzlatnipiasaci.com
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