
 

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от 
неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. 
Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на 
усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие. 
В България кампанията се ръководи от Българското движение „Син флаг“. Това е широко 
разпространена европейска програма, която цели издигане съзнанието на учениците за 
нуждите на околната среда, чрез повишаване на информираността им по темите „Опазване на 
околната среда“ и „Устойчиво развитие“. Програмата е процес, подпомагащ устойчивото 
развитие на местно ниво и насърчава участието на учители и деца в практически дейности, 
които водят до намаляване на вредното въздействие върху околната среда, потреблението на 
вода и електрическа енергия. 
 
Програма „Екоучилища“ предлага да се приложи интегрирана система за екологично 
управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS. Тя насърчава участието на 
учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното 
въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии в 
значителна степен облекчават издръжката на училищата и общинските бюджети. Приоритетни 
теми през първите години след стартирането на програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, 
“Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.  

Учебните заведения с най-добри резултати се отличават с престижната награда на Програма 
„Екоучилища” – „Зелен флаг”. 

 

 

 

“Учим за гората” e Програма на Фондацията за Екологично Образование, създадена с цел да 
се отговори на нарастващата необходимост от единна и всеобхватна международна 
инициатива, насочена към повишаване на знанията и обогатяване на дейностите, ориентирани 
към гората. На национално ниво тя се ръководи от Българско Движение “Син флаг”. 
Програмата е насочена към усвояване на знания за гората, формиране на положително 
отношение към нея, възпитаване на интелектуални /екологично мислене/, нравствени 
/екологично съзнание/ и естетически качества и правила на поведение. Тя провокира 



загриженост за състоянието на гората, чрез разкриване на нейното значение за хората и 
връзката между нея и човека, развива интерес към изучаването й, необходимост от контакт с 
нея. Стимулира търсещата дейност на децата за задоволяване на интелектуалните им 
потребности, изгражда естетически усет към природата, чрез създаване на условия за дълбоки 
преживявания при съприкосновение с нея. 

 

 

                                    

„Големият лов на растения“ 

Кампанията е съвместна инициатива на Toyota Motor Europe (www.toyotafund.eu) 

и Фондацията за екологично образование (www.fee.global). 

Проектът „Големият лов на растения“ се фокусира върху биоразнообразието с особено 
ударение върху растенията и свързаните с тях видове. 

Растенията са важна част от много жизнени цикли, те помагат на насекоми, птици и животни, 
като осигуряват храна и местообитание за гнездене и подслон. Кампанията е официално 
открита през ноември 2015 година. Включва аспекти, основани на Образователните принципи 
на Фондацията за екологично образование, и практически дейности, основани на разработки 
на Кралската ботаническа градина „Кю“. /Royal Botanic Gardens, Kew/ с финансовата подкрепа 
на Wellcome Trust. Кампанията има за цел да образова учениците за биоразнообразието и 
неговото значение и да ги насърчи да предприемат положителни действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


