
 

 

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО 2013 

МЯСТО: С. ЗДРАВКОВЕЦ, ЛАГЕР „МАГИЯТА НА ВИТАТА СТЕНА“ 

ДАТА: 29.07.2013 – 2.08.2013 (пътува се на 28 юли и 2 август). 

ИЗИСКВАНИЯ: КОНКУРС „НА КАКВО НИ УЧИ ПРИРОДАТА?” 

Участието в конкурса става, чрез изпращане на есе на тема „На какво ни учи природата?”. 

Развитието на темата трябва да включва отговора на този въпрос, както и разсъждения по един 

или повече от следните под-въпроси:  

 Това е добре за мен, защото ... 

 Това е добре за тези около мен, защото … 

 Това е добре за мястото ми в света, защото ... 

 Това ме вдъхновява, защото ... 
 

Есето може да съдържа до 1000 думи, като може да се представят и допълнителни аудио-
визуални материали.  
 
Есетата изпращайте на имейл: uzanapolyanafest@gmail.com , като в полето тема отбележете: 
конкурс „На какво ни учи природата?”.  
 

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ЗА СТУДЕНТИ  

Моля изпратете ни и следната информация: 

 Навършени години; 

 Учебно заведение – име и населено място; 

 Трите имена; 

 Точен адрес; 

 Мобилен или друг телефон за връзка; 

 E-mail адрес. 
 

СРОК: Есетата трябва да изпратите до 1 юли 2013 г.  
 
Печелившите ще бъдат обявени до 15 юли 2013 г. на сайта на УзанаПолянаФест. 
 

mailto:uzanapolyanafest@gmail.com


НАГРАДА 

15 победители ще могат да вземат участие в Лятна академия „Обучение за бъдещето”, която се 
провежда на палатков лагер „Магията на Витата стена”, с. Здравковец, Габрово. Лятната 
академия включва презентации, дискусии, излети сред природата, образователни игри и 
разработване на собствени проекти по темите екологично образование и устойчиво развитие. 
Спи се на напълно оборудвани палатки (дюшеци, чаршафи, одеала, възглавници), храната е 
разнообразна и се приготвя всекидневно на място, има мъжка и женска бани и тоалетни. 
Лагерът е снабден с ток и вода. 
  

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
 

ДЕН 0 – НЕДЕЛЯ (28.07.2013) 

ПРИСТИГАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ – ОПЪВАНЕ НА ПАЛАТКИ 

OТКРИВАНЕ НА ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ, ОБЩИ ПРАВИЛА 

ДЕН 1 – ПОНЕДЕЛНИК (29.07.2013) 

СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛАНЕТАТА 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ТЕНДЕНЦИИ, БИЗНЕС И ОКОЛНА СРЕДА, ДОБРИ ПРАКТИКИ 

ФИЛМ „ДОМ“ 

ДЕН 2 – ВТОРНИК (30.07.2013) 

ИГРА „HOMO RESPONSABILIS” 

ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

„КАК ДА ПРОМЕНЯ СВЕТА“ 

ДЕН 3 – СРЯДА (31.07.2013) 

КАКВО МОЖЕМ ДА НАУЧИМ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ПРИРОДАТА  

КАКВО МОЖЕМ ДА НАУЧИМ ОТ ПРИРОДАТА 

БИОМИМИКРИЯ 

ДЕН 4 – ЧЕТВЪРТЪК (1.08.2013) 

КАКВО МЕ ВДЪХНОВЯВА В ПРИРОДАТА 

ИЗЛОЖБА НА НЕНУЖНИ ПРОДУКТИ 

ПОУКИ ОТ ПРИРОДАТА И ТЕХНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДЕН 5 – ПЕТЪК (2.08.2013) 

ГРУПОВИ/ЛИЧНИ ПРОЕКТИ И ИДЕИ 

САМООЦЕНКА, ДИПЛОМИ 

СГЪВАНЕ НА ПАЛАТКИ - ОТПЪТУВАНЕ 

 


