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МАНИФЕСТ ЗА КЛИМАТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ
Ние вярваме, че действията на ниво училище са от решаващо значение за борбата с изменението
на климата в световен мащаб. Училищните общности са от съществено значение за създаването на
положително и устойчиво бъдеще.
Настоящият темп и интензивност на глобалните климатични промени изискват нашето внимание.
Ангажирани сме с реагиране с неотложност и с план за действие.
Чрез нашите усилия ние ще демонстрираме силата на колективните действия.
Ние вярваме в силата на нашата училищна общност от преподаватели, ученици, служители и
семейства, и сме решени да предприемем действия със следните ангажименти за действие в
областта на климата.
Като училище ние се ангажираме със следните действия:
• Организиране на училищна работна група за климатични действия, която да насочва и
информира усилията за действие по климата.
• Създаване на изчерпателен годишен план за действие в областта на климата в рамките на
два месеца след подписването манифест, който да включва:
➢ Специфични действия в училище, клас и индивидуално ниво
➢ Целеви дати, до които ще бъдат изпълнени определени действия
➢ Процеси на преглед и докладване;
Група
Дейности
Срок
Група 1 –
• Следят за разделното събиране на хранителните
• Постоянен
Храна
отпадъци в стола.
• Събират растителните отпадъци от стола, с цел
използване за компостера.
• Проучват информация за изграждане на компостер
в училищния двор.
• Поставят компостера и се грижат за събирането на
образувалата се тор.
• Организират кампания за популяризиране на
закупуването на местна храна.
• Организират дегустация на храна, приготвена с
домашно приготвени продукти.
Група 2 –
• Следят за пестене на енергия в училище.
• Постоянен
Енергия
➢ Изгасят лампите в стаите, ако в тях няма
ученици.
➢ Изгасят лампите в общите части на
санитарните помещения, ако в тях няма
ученици.
➢ Напомнят на портиера да изгася лампите
централно в коридорите и фоаето, ако е
достатъчно светло и няма нужда от
допълнително осветление.
• Организират кампания за пестене на енергия в
училище.
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•

Група 3 –
Вода

•
•
•
Група
4
Пътуване

-

•
•
•

Група
5
Биоразнообразие

•
•
•

Група
6
Материали

-

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Следят за течове от вода в училище и сигнализират
майстора, за да бъдат отстранени.
Проектират система за събиране на дъждовна вода
в училищния двор. Събраната вода да се използва
за поливане на растенията в двора.
Търсят възможности за реализиране на идеята за
поставяне на система за събиране на дъждовна
вода в училищния двор.
Организират кампания за пестена на вода в
училище.
Организират рекламна кампания за промотиране
на екологично придвижване до училище – пеша, с
колело.
Участват с инициативи в Европейска седмица за
мобилност.
Отчитат колко ученици са се отзовали.

•

Постоянен

•

До края на
учебната
година.

•

Обогатяват биоразнообразието в училищния двор,
като организират кампания за засаждане на нови
растения.
Създават ‚Карта на биоразнообразието“, която
включва растенията и животните, които обитават
двора на училището.
Изграждат и поставят къщички за птици в двора на
училището.

•

Събират използваната в училище хартия, нарязват
я и я подготвят за рециклиране.
Изработват нови материали от рециклираната
хартия – картички, флаери, STEM помагала за помалките ученици и други.
Организират базари, на които продават
изработените картички и със събраните средства
финансират други екологични идеи в училище.

•

Два пъти
през
учебната
година
До края на
учебната
година
Два пъти
през
учебната
година –
есен
и
пролет
Ноември
Декември
- Януари
Постоянен

•

•
•

Да изследваме нови иновации в енергийната ефективност и възобновяемите енергийни
източници;
Да насърчаваме отговорния транспорт, включително колоездене и ходене пеша;
Да засаждаме дървета в рамките на местната и глобална общност;
Подкрепа за преподавателите в техните роли да обучават по изменението на климата и
действията по климата;
Включване на климатични действия в учебните програми;
Усъвършенстване на изследователски усилия чрез участие в екологични национални и
международни проекти, партньорства с общината;

