Проектът „Лятна екоакадемия“ бе осъществен
благодарение на Община Варна по дейност
„Младежки проекти 2022“ от Училищно настоятелство при Първа езикова гимназия – гр. Варна с участието на ученици от 8, 9, 10 и 11 клас.
Дейностите бяха насочени към опознаване и
опазване на околната среда, участие в мероприятия, представящи предимствата на природосъобразния начин на живот.

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ

Проектът се осъществява със съдействието
на Община Варна,
Дирекция
„Образование и младежки дейности“

ОБУЧЕНИЕ
ЧРЕЗ
ПРЕЖИВЯВАНЕ,
ЗАБАВЛЕНИЕ
И ТВОРЧЕСТВО

Незабравими бяха посещенията на старите български селища Котел и Жеравна, пазители на историята и изконните български традиции от времето на Възраждането.
Едно от най-ярките събития от проекта бе „Работилница за билкови чайове и подправки“,
проведена в Музей за история на Варна, където
участниците представиха хербарии от събраните
растения, приготвиха и опитаха ароматни чайове
от старопланински билки и здравословни сладки
приготвени от самите тях.
Обученията и практическите дейности по проектната програма даде възможност на учениците да се включат активно в организираните
инициативи, да осмислят необходимостта да се
живее в хармония с околната среда, да се полагат усилия за опазване на прекрасната природа
на България.

Акцент в проектната работа бе пътуващия семинар в Стара планина в местността Карандила.
Наситената програма обхващаше опознавателни
разходки и планински походи, по време на които
се събираха различни растения и билки, подготвяха се хербарии и изсушаване на лековити билки
за зимните месеци. Интересни и предизвикващи
оживени дискусии бяха и проведените лектории:
„Богатството на билковата флора на България“,
„Природата – вдъхновител и лечител“.

Проектът не само осмисли свободното време по най-пълноценен начин на участниците
в него, но създаде общност, топли спомени и
роди нови творчески идеи за бъдещи дейности.

С желание и творчески ентусиазъм бе
подготвен и представен филмът: „Хроника
на пътуващия летен
екосеминар“.

Продължи и започнатото през 2019 г. и 2020 г.
облагородяване с цветя и билки на пространствата около ДЦ „Слънчевата къща“, както и
контактите с нейните обитатели. Обогатиха се
и дворните лехи на Първа езикова гимназия,
засяха се нови растения, разшири се зеленото
пространство.

