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МИСИЯ на Девин ЕАД



Стратегия на Девин ЕАД за 
Устойчиво развитие 2025



Съвместно с Българско Движение 
«Син Флаг», партньор който:

• Споделя голямата амбиция за 
овластяване на промяната

• Има доказан опит в успешното 
ангажиране на учители, училища 

и вдъхнивява децата

• Има способността и амбицията да 
събира повече и повече подкрепа 
и от други заинтересовани страни

Ви представяме Програмата

«Екоучилища»



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. 

Екоучилища е най-голямата глобална програма 
за устойчиви училища – тя започва в класната 
стая и се разширява към общността, като 
ангажира следващите поколения в обучение, 
базирано на действие.



Програмата активно допринася за постигането на 
Целите за устойчиво развитие 2015-2030 г., 
разработени от Организацията на обединените 
нации

С ангажирано движение за устойчивост, 
качествено обучение на учители и определяне и 
подобряване на нашите стандарти, ние се 
надяваме да допринесем за борбата с най-
належащите предизвикателства на нашето 
време.



Програма "Екоучилища" е базирана на процедура 
от седем стъпки, която дава проектен метод за 
учене чрез практика, фокусирайки се на позитивни 
подход и действия.

Предоставя учебни материали и насоки, 
съобразени с учебната програма и материал, както 
за учениците, така и за учителите и партньорите-
участници в Програмата.

Целта  - да повиши осведомеността на учениците 
по въпросите на устойчивото развитие чрез 
обучение в класната стая, както и чрез училищни и 
извънучилищни дейности.



Методологията „Седем стъпки“ оценява 
училищното представяне чрез 7 стъпки

Методологията „Седем стъпки“ е серия от 
внимателно разработени мерки, които да 
помогнат училищата да увеличат максимално 
успеха на своите амбиции за постигане на 
стандарта "Екоучилище". Подходите на цялата 
система включват голямо разнообразие от хора от 
от училищната общност, като учениците играят 
основна роля в процеса.



Най-голямото признание за успешно Еко училище 
е наградата Зелен флаг

След преминаване на седемте стъпки и цялостно 
оценяване на успеха и предприетите иницативи, 
успешните Екоучилища се награждават със Зелен 
Флаг - международно признат символ за 
отлични екологични показатели.



Януари 2022

Vedri. bg от Девин: удобна за
потребителя платформа за

качване на всичкиматериали, 
които да бъдат достъпни за

учители/учениции родители, 
адаптирани на български език

Платформата има създаден форум, 
така че може да бъде чудесно
място за споделяне на примери

между училищата



Събитие и семинар: септември

Методология от 7 стъпки–
имплементиране в училищата:

Септември -Май

Сертификационна церемония: 
Юни

Времева линия 22/23


