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Дейности по развитие на  
международни екологични образователни  

програми “Екоучилища” и “Учим за гората”

Програма „Екоучилища” е програма на Светов-
ната Фондация за екологично образование по идея на Съ-
вета на Европа  и се развива в 54 страни в света.  Тя се 
стреми да стимулира съзнанието и отговорността на де-
цата за околната среда, чрез занимания в клас и извънклас-
на 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 еколо-

гично управление на училищата, която се базира на подхода ISO 14001/ЕМАS (екологич-
но управление на училищата, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 
14001/ЕМАS). 
Приоритетни теми през първите години са: Води; Отпадъци и Енергия. В някои нацио-
нални 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 при-
мерна 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 Све-
товната 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 включ-
ват всички въпроси свързани с гората: екологично разбиране 
за гората или процесите в гората; икономически измерения; 
социално-културно разбиране. Международните теми се про-
менят периодично, като предишни такива са: Митовете за 
гората, Законите на гората, Биоенергия от горите. 
Проектните дейности  включват пътувания в гората и рабо-
та в класните стаи.



В рамките на проект ИД-ПП ”Изпъл-
нение на дейности за устройство и 
управление на природен парк „Златни 
пясъци” Дирекцията на парка изпъл-
нява дейности свързани с развитие 
на международните екологични обра-
зователни програми „Екоучилища” и 
„Учим за гората”.

В тази връзка през месец септем-
ври 2013 беше организиран за шеста 
поредна година Национален екофес-
тивал „Златна есен” под мотото 
„Багрите на децата”. 
Покана за участие в събитието беше 
отправена към детски градини и учи-
лища от цялата страна, работещи  
по програма „Екоучилища”.

В конкурсната програма с танцови 
и музикални изпълнения се включиха 
възпитаници на 11 детски заведения 
от Варна, седем училища от Варна, 
четири от Бургас и едно от Пловдив.

На 15 и 16 ноември 2013 Дирекция 
Природен парк „Златни пясъци” беше 
домакин на Национална работна сре-
ща с представители на учебни заве-
дения по програмите „Екоучилища” и 
„Учим за гората”.

Участие в събитието взеха  пред-
ставители на 42 детски градини и 
училища от: Бургас, Варна, Пловдив, 
Силистра, Каварна, Брегово, Нова 
Загора, Гълъбово, с.Стоил Войвода и 
Карлово.

Координатори, учители и ученици от 
присъстващите учебни заведения, 
представиха реализирани инициати-
ви по програма „Екоучилища”, споде-
лиха добри практики за атрактивни 
занимания, стимулиране на творче-
ското и креативно мислене на деца-
та и техните преподаватели.

Вторият ден бе посветен на програ-
ма „Учим за гората” като възмож-
ност за учебно средство на открито. 

Гости  на събитието бяха представи-
тели на „Кърпатско-Дунавски център 
за геоекология”, неправителствена 
организация от съседна Румъния, ра-
ботеща по програми “Син флаг”, “Еко-
училища”, “Учим за гората” и “Млади 
репортери за околна среда”. 


