Помагало ще учи децата да пазят река Дунав
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По повод международния ден на река Дунав - 29 юни, Международната комисия за
опазване на река Дунав и двете компании на Coca-Cola в България - "Кока-Кола
България" и бутилиращата "Кока-Кола ХБК България", пускат специално учебно
помагало. То е разработено, за да помогне на учителите да запознаят децата със
значението на реката и богатството й от растителни и животински видове, както и да
насърчат опазването и устойчивото използване на нейните ресурси.
Помагалото е за деца от 3-и до 8-и клас и ще бъде разпространено в над 200 училища в
крайдунавските градове и в София в началото на новата учебна година. Преди това през септември, ще се проведат семинари за подготовка на учителите, които ще работят
с него.

Помагалото съдържа наръчник за преподавателя, географска карта на поречието
на река Дунав и прилежащите й територии, карти за игра с различни животински
видове от поречието на река Дунав, както и информация за възможните връзки с
учебни предмети от задължителната училищна програма: биология, химия, физика,
история, география и изкуство.
Образователният комплект може да се използва в рамките на задължителната
програма и в различни форми на извънкласни дейности. Заниманията с него имат силен
екологичен фокус и дават възможност децата да се почувстват като истински
изследователи.
Учебното помагало е част от инициативата "Зелен Дунав" на Международната комисия
за опазване на река Дунав и Coca-Cola в глобален мащаб. То вече се използва в
образователните системи на Германия, Австрия, Унгария и Румъния. В България то се
издава от Фондация "ЕкоОбщност", партньор на Coca-Cola по инициативата "Зелен
Дунав" за България.
Самата инициатива се провежда за пета поредна година от компаниите на Coca-Cola в
България и Фондация "ЕкоОбщност" и има за цел да помогне за опазването на водите,
природата и традициите по река Дунав. Инициативата подкрепя разнообразни
дейности по българския бряг на реката, свързани с отбелязване на празника на Дунав в
населените места покрай нея, съхраняване на обичаите и традициите в региона,
насърчаване на екологично земеделие по поречието на реката, информационни
кампании за устойчивото развитие на реката, почиствания на бреговата ивица,
опознаване биоразнообразието на реката, младежки мероприятия и други.
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