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ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

ЕКО КАМП „ЗЕЛЕНО СРЦЕ“
НАСТАО У ОКВИРУ РАДИОНИЦЕ „ЕКО ПРОЈЕКАТ“

Предлог пројекта припремиo тим „Зелено срце“ који су чиниле
ученице II разреда
Прехрамбено-хемијске школе у Нишу
Мина Ћировић, Ивана Јанковић, Александра Здравковић,
Вања Станковић, Христина Стајков и Јелица Живадиновић

Суочени са чињеницом свакодневног живота и рутине младих, уочена је
потреба за упознавањем са специфичним условима живота и боравка у
природи и складу са њом, а тиме и развијање осећаја припадности,
креативности, одговорности, продубљивање постојећих и развој нових
другарстава. Такође, млади људи немају могућности да путују и већина њих
није видела много изван свог родног места или имала прилике да упозна
вршњаке из других градова.

Пројекат је замишљен као петодневни сусрет ученика три средње стручне
школе из различитих градова које имају статус Еко школа:
o Прехрамбено-хемијске школе из Ниша;
o Технолошке школе из Параћина;
o Хемијско-технолошке школе „Божидар Ђорђевић Кукар“ из Лесковца;
Пројектом је обухваћено 60 ученика ових школа, који похађају образовни
профил Техничар за заштиту животне средине и 9 професора (по 20 ученика
и по 3 професора из сваке школе), који ће учествовати у радним и слободним
активностима.

У радне активности спадају предавања компетентних предавача и
интерактивне радионице у кампу и на терену.
Под слободним активностима се подразумевају спортске и друге
рекреативне игре, музички програми, културно-забавне вечери. Програм ће
трајати 5 дана, а одржаће се на Копаонику. Очекује се да ће ученици
укључивањем у различите активности и активно учешће у њима развијати
нове навике и вредности и схватити значај очувања животне средине.

Предавачи радионица су локални водичи, извиђачи са вишегодишњим
искуством, студенти завршних година и асистенти Факултета заштите на
раду и Факултета физичке културе Универзитета у Нишу.

Општи циљ
Стварање услова за бољу будућност кроз развој еколошке свести младих,
усвајање и ширење принципа искуствене наставе, учење решавањем
проблема, покретање иницијативе за очување и неговање животне средине.

Конкретни циљеви
 Издвајање младих из рутине свакодневнице, покретање и учвршћивање
позитивних навика у понашању према природи и развој љубави према њој
кроз упознавање природних лепота Копаоника;
 Развијање здравог вида дружења и рекреације уз стицање корисних
информација, знања и вештина.
 Размена искустава, сусрети професора и ученика, планирање и реализација
заједничких пројеката;

Циљне групе
Директни корисници: изабрани ученици и професори Прехрамбенохемијске школе Ниш, Технолошке школе из Параћина и Хемијскотехнолошке школе „Божидар Ђорђевић Кукар“ из Лесковца, изабрани
студенти завршних година и асистенти Факултета заштите на раду и
Факултета физичке културе Универзитета у Нишу.
Индиректни корисници: остали ученици ченици и професори
Прехрамбено-хемијске школе Ниш, Технолошке школе из Параћина и
Хемијско-технолошке школе „Божидар Ђорђевић Кукар“ из Лесковца, остали
студенти завршних година, асистенти и професори Факултета заштите на
раду и Факултета физичке културе Универзитета у Нишу, Град Ниш,
Општина Параћин и Град Лесковац.

Резултати

Квантитативни резултати
 Одржано 9 едукативних и интерактивних радионица за 60 ученика и 9
професора изабраних средњих школа;
 Одржана 3 програма у оквиру слободних активности;
 Одштампан и дистрибуиран пропагандни материјал: 20 плаката, 1 рол-ап,
банер, 80 мајица (60 ученика, 9 професора, 3 директора, 1 коориднатор, 1
аситент и 6 сарадника), 80 качкета;
 Успостављена сарадња 3 средње стручне школе из разчитих градова.

Квалитатвни резултати
 Створена основа за даљи развој и унапређивање сарадње изабраних
средњих школа, кроз сарадњу ученика, професора и директора школа;

 Размењена искуства и знања, створена прилика да се ученици и
професори упознају са начином рада других школа, са обичајима,
навикама и начином живота њихових вршњака и колега у другим
градовима;

 Подстакнута мобилност младих, као и отвореност ка истраживању и
стицањем нових знања и вештина;
 Млади издвојени из рутине свакодневице, усмерени ка позитивним
навикама у понашању према природи, подстакнута љубав према њој
кроз упознавање природних лепота Копаоника;
 Остварени тренуци који су основа за нове облике дружења и
сарадње у будућности.

Мишљења и ставови изражени у предлогу пројекта
„Зелена крила за здравији, зеленији и лепши град“
искључива су одговорност аутора и његових сарадника
и не представљају нужно званичан став
Министарства заштите животне средине.

Хвала на пажњи!

