ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

ІII. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 Обслужване на посетители през активния сезон от юни до октомври в музей
„Сови“ (в момента се помещава в Детския екостационар „Бели брези“) –
3092 бр; музей „Мечка“ (само в почивни дни) – 980 бр. и в НПИЦ;
 Изнесени беседи – 80 бр.;
 Филмови прожекции – 28 бр.;
 Семинари за деца и уъркшопи – 37 бр.;
 Провеждане на работни срещи/конференции – 3 бр.;
 Организиране на походи и посещения в ПП „Витоша“;
 Презентиране на характерните особености на флората и растителността в ПП
„Витоша”:
- пред чуждестранни студенти от Словакия, Испания (скаути) и Франция
(стажант по програма Еразъм) и съвместно посещение на няколко обекта на
територията на парка – алея „Приизворни торфища” в м. Офелиите, м. Златни
мостове, Копитото, Дендрариума, Драгалевски манастир, Посетителски
информационен център „Витоша”, Детски екостационар „Бели брези” и др.;
- четирима стажанти от Португалия по програма Еразъм в ДПП „Витоша“;
- пред ученици в рамките на Седмица за обучение на деца за скаутски умения,
проведена на Екостационара;
- стажанти от Биологически факултет на СУ в ДПП Витоша;
 Запознаване на двама студенти от БФ на СУ на стаж в ДПП „Витоша“ с ПП
„Витоша“ и работата на Дирекцията: представяне на работата на експертите по
направления, на сайта на парка, на информационни материали и презентации за
парка и за проектите, изпълнявани от парковата администрация. Запознаване с
проекта за възстановяване на дивата коза в ПП „Витоша“. Представяне на
информация за другите природни паркове, както и за трите национални парка.
Прожекция на филми в тази връзка;
 Комуникация с асистенти от Биологически факултет на Софийски университет
„Св. Св. Климент Охридски“ за възможни места за посещение и провеждане на
лятна учебна практика по Методи за изследване от специалност „Екология и
опазване на околната среда“;
 Ботаническа обиколка на северната част на Витоша с директора на Ботаническа
градина и с британската поетеса Линда Франс;
 Публикувани две статии във връзка с опитите за реинтродукция на растителни
видове на Витоша в Годишник на СУ „Св. Климент Охридски” със заглавия:
„Възстановяване и подпомагане на популациите на петтичинковата върба и
елвезиевото кокиче в Природен парк „Витоша” и „Възстановяване и опазване на
популациите на редки и защитени растителни видове в Природен парк
„Витоша”;
 Изработване и поставяне на хербарийна сбирка в Детски екостационар „Бели
брези”;
 Доставка и подмяна на брайлови табели от печатница „Успех филтър” за
Дендрологичната алея за незрящи в м. Дендрариума;
 Изработване и издаване на листовка, посветена на правилата за бране и опазване
на лечебните растения в ПП „Витоша”;
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 Подготвяне на информационни и рекламни материали за музеите на мечката и
на совата;
ДЕЙНОСТИТЕ В СНИМКИ:

Изработване и поставяне на хербарни материали от растения, събрани от
Витоша, в подходящи рамки за оформяне на изложба в Детски екостационар
„Бели брези“:


Участие в инструктаж по лесозащита и посещение на обекти в гр.
Етрополе:
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Презентиране на характерните особености на флората и растителността в
ПП „Витоша” пред чуждестранни студенти от Словакия, Испания и Франция
(скаути и стажант по програма ERASMUS), съвместно посещение на няколко
обекта на територията на парка – алея „Приизворни торфища” в м. Офелиите,
м. Златни мостове, Копитото, м. Дендрариум, Драгалевски манастир,
Посетителски информационен център „Витоша”, Детски екостационар „Бели
брези” и др:



Беседи пред деца в Музея на мечката:


Ботаническа обиколка на северната част на Витоша с директора на
Ботаническа градина и с британската поетеса Линда Франс:
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Провеждане съвместно със СЕРБ, БТС и ПСС на 2 седмици на скаутите в
Детски екостационар „Белите брези” - детско скаутско обучение с участие на
деца от 17-то и 112-то ОУ и сборни групи със студенти от Португалия
включително изнасяне на презентация за растенията на Витоша, изнасяне на
презентация за туризма на Витоша, организиране на игри за туризма;
прессъобщения за обучениятя и изпращане до различни медии:


Среща с кръжочници-ученици от втори и четвърти клас от 112 ОУ
„Стоян Заимов“ с преподавател г-жа Костова и изнасяне на презентация от
експерт на ДПП в НПИЦ. Обсъждане на възможности за съвместна работа и
бъдещ съвместен проект:



Преход с деца от 112-то ОУ на Витоша - Симеоновските езера:


Организиране на среща със студенти от ЛТУ и изнасяне на презентация
за ПП „Витоша“ в НПИЦ:
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Среща в офиса на ДПП „Витоша“ със студенти от трети курс от
факултета по Екология и ландшафтна архитектура на Лесотехническия
университет:


Среща с кръжочници-ученици от втори и четвърти клас от 112 ОУ
„Стоян Заимов“ с преподавател г-жа Костова по случай Коледните празници:
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