Почело пријављивање школа за другу годину WWF академије за
природу
ЈП „Србијашуме“, као предузеће које управља сто једним заштићеним подручјем на
територији Србије, што чини скоро половину површине заштићених подручја (49,35%)
подржало је пројекат „Заштићена подручја за природу и људе".
ЈП „Србијашуме“ ШГ „Београд“ у сарадњи са WWF-ом, Светским фондом за природу,
учествује у „WWF академији за природу“ која се реализује у оквиру пројекта
„Заштићена подручја за природу и људе".
WWF академија за природу отворила је своја врата за пријем друге генерације
полазника и будућих амбасадора заштићених подручја, а пријављивање ће трајати од 1.
априла до 10. маја текуће године. WWF академија за природу део јеWWF-овог
програма „Заштићена подручја за природу и људе", а осмишљена је тако да наставници
и ученици из основних и средњих школа науче како да живе на одржив начин и
активно и креативно заштите природу.
У мају се навршава крај првог циклуса WWF академије за природу, а обележили су га
бројни сусрети школских тимова и запослених у управи пет заштићених подручја
обухваћених пројектом, тј. националним парковима „Ђердап“, „Тара“ и „Фрушка гора“,
Специјалним резерватом природе „Горње Подунавље“ и Пределом изузетних одлика
„Авала“. Циљ сарадње амбасадорских школа и управљача заштићених подручја је
првенствено зближавање ђака из околине заштићених подручја са његовим природним
вредностима, затим разумевање важности заштите природе и њеног потенцијала за
развој локалне заједнице, као и осмишљавање начина за промоцију природних и
културних вредности.
Резултати рада првих амбасадорских школских тимова су бројни, а међу њима су и
филмови и позоришне школске представе на тему заштите природе, изградња мини
заштићеног подручја у школском дрворишту, осмишљавање и продукција промотивних
материјала, фото изложба, као и многи други.
МисијаWWF академије за природу је да образовањем деце на тему важности очувања
природе постигне сигурну и одрживу будућност за све нас. Форма предавања и
едукативних активности је креативна, узбудљива и пријемчива младима, са жељом да
се присетимо да је ипак природа учионица која има још пуно тога да нас научи на
занимљив начин.
Програм академије ће и ове године
обухватити теме које ће поред осталог
говорити о заштићеним подручјима,
њиховом значају за људе и природу, о
еколошком отиску, тј. животном стилу и
утицају људи на природу, као и о
активном учешћу грађана у очувању
природе.
WWF академија за природу део је

образовне компоненте великог регионалног пројекта „Заштићена подручја за природу и
људе“, који је започет у октобру 2015. и трајаће до октобра 2019. године, а направљен је
како би се побољшала комуникација са локалном заједницом, како би се развили
образовни програми, те туристичке понуде које ће унапредити посећеност и развој
заштићених подручја.
Пројекат „Заштићена подручја за природу и људе“ се у Србији спороводи у сарадњи са
националним парковима „Тара“, „Ђердап“, „Фрушка Гора“ и ЈП „Србијашуме“ и ЈП
„Војводинашуме“, а финансира га Шведска међународна развојна агенција - Сида.
Преузмите

формулар

за

пријављивање

на

следећем

линку:

http://www.wwf.rs/wwf_u_srbiji/zasticena_podrucja_za_prirodu_i_ljude/edukacija/

###
За додатне информације: Тијана Стојановић, WWF особа за контакт са јавношћу,
011 30 33 753, 063 287 138; 069 10 30 260, tstojanovic@wwfadria.org
Додатне информације:
Цео циклус академије обухвата следеће активности:
• обуку у истраживачкој станици Петница од 10-14. октобра 2017. године,
• осмишљавање и спровођење школског пројекта током школске 2017/2018. године,
• организовање одлазака у заштићено подручје и посета управљача заштићеног
подручја школи,
• завршни догађај у једном од пет заштићених подручја укључених у пројекат у мају
2018. године.

WWF – Светска организација за природу је једна од највећих, широм света признатих,
независних организација, која се бави заштитом природе и има скоро 5 милиона
присталица и активну глобалну мрежу у више од 100 земаља. Мисија WWF -а је да
заустави уништавање животне средине и да створи будућност у којој људи живе у
складу са природом путем очувања светске биолошке разноврсности, одрживог
коришћења природних ресурса и смањења загађења и претеране потрошње.

