Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
16 mart 2016-cı il tarixli
152 №-li əmri ilə təsdiq olunmuşdur

“Yaşıl şəbəkə” ekoloji maarifləndirmə proqramı
Ekoloji təhsil müasir qlobal konteksdə ətraf mühitin mühafizəsi, müxtəlif xalqların,
dövlətlərin bütünlüklə yer kürəsinin davamlı inkişafına nail olmaq üçün ictimai hərəkatın
ən vacib aparıcı hissəsi kimi qəbul olunur.
Bir sıra beynəlxalq təhsil sistemlərinin modernləşdirməsi üçün hazırlannmış
hüquqi-normativ aktlarda prioritet istiqamətlərdən biri dayanıqlı inkişafın təmin olunması
üçün nəzərdə tutulmuş ekoloji maarifləndirmə proqramlarıdır. Mövcud ekoloji mühitin
yaxşılaşdırılması, ətraf mühitdə hər hansı bir problemi yaradan səbəbləri və onların
həllində hər bir insanın məsul şəxs kimi iştirakının təmin olunması üçün düşüncə tərzi və
idrakı, bütünlüklə dəyərlər sistemini dəyişmək mütləqdir. Bu səbəblə ekoloji təhsil və
ümumiyyətlə təhsil sisteminin bütün sahələrinin bu mövzuya cəlb olunması müasir
cəmiyyət üçün xüsusi əhəmiyyət qazanmışdır.
Məktəblilərin ekoloji maarifləndirmə əhatəsini genişləndirmək, onların ətraf mühitin
qorunmasında fəal iştirakını təmin etmək, onlara ekoloji tərbiyə və mədəniyyətin
aşılanması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Respublika Ekoloji
Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi Respublika Gənc Turistlər və Diyarşünaslıq Mərkəzi ilə
birgə “Yaşıl şəbəkə” ekoloji maarifləndirmə proqramını tərtib etmişdir.
Proqram 2016-cı ili ərzində ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı ilə
bağlı silsilə tədbirlərin, ekskursiyaların, düşərgələrin təşkilini, bir sıra yerli və beynəlxalq
layihələrin icrasını və yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasını nəzərdə tutur.
“Yaşıl şəbəkə” ekoloji maarifləndirmə proqramı çərçivəsində 2016-ci il üçün
məktəblilərin “Qış məktəbi”, “Yay məktəbi”, “I Ekoloji Forum”, “Məktəblərin yaşıl
şəbəkəsi”, yerli və beynəlxalq təşkilatlarla birgə kütləvi tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır.
“Yaşıl şəbəkə” ekoloji maarifləndirmə proqramının ideyası ətraf mühitin mühafizəsi
sahəsində ölkədə həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlərdə məktəblilərin fəal iştirakını
təmin etmək, gələcək nəslin sağlam mühitdə böyüməsi, təbii resursların səmərəli

istifadəsi və ətraf mühitin qorunmasının təmin olunması üçün illik tədbirlər planının
hazırlanmasından ibarətdir.

Proqramın əsas məqsədi:
Fasiləsiz ekoloji təhsilin təmin olunması, uşaq və gənclərin ətraf mühitin mühafizəsi
tədbirlərində iştirakının artırılmasıdır.
“Yaşıl şəbəkə” ekoloji maarifləndirmə proqramının əsas vəzifələri:


Uşaq və gənclərdə təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi və sağlam həyat tərzi
barədə biliklərin formalaşdırılması;



Uşaq və gənclərin ətraf mühitdə elmi-tədqiqatçılıq fəaliyyətinə istiqamətləndirlməsi
məqsədilə əlavə ekoloji biliklərin verilməsi;



Uşaq və gənclərin yerli ekoloji problemlərin həllinə yönəldilmiş ekoloji tədqiqatçılıq
fəaliyyətinə cəlb olunması;



Uşaq və gənclərin ekoloji elmi-praktik məşğələlərə, təcrübələrə cəlb olunması ilə
yanaşı onlara ekoloji tərbiyənin və ekoloji mədəniyyətinin aşılanması;



Uşaq və gənclərin ekoturizmlə tanışlığı, yay məktəblərinin və düşərgələrdə
iştiraklarının təmin olunması;



Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün qarşılıqlı və effektiv əməkdaşlıq
əlaqələrinin qurulması;



Mərkəzlərin

nəzdində fəaliyyət

göstərən

ekoklubların,

ekologiya,

turizm,

diyarşünaslıq profilli dərnəklərin vasitəsilə daha çox məktəblinin ətraf mühitin
problemləri və onların həlli istiqamətində görülən işlərə fəal cəlb olunması, bu
məqsədlə

müxtəlif

formatlı

maarifləndirmə

və

təbliğat

xarakterli

kütləvi

tədbirlərlərin keçirilməsi.
Proqramın iştirakçıları:
Ümumtəhsil, internat və ilk peşə ixtisas müəssisələrinin

şagirdləri, tələbələr,

valideynlər, müəllimlər və ictimaiyyətin nümayəndələr proqramın həyata keçirilməsində

iştirak edir. İlkin mərhələdə Bakı şəhərində yerləşən 25 pilot məktəbin iştirakı nəzərdə
tutulur. Sonrakı mərhələdə proqramın regionlarda həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

Gözlənilən nəticələr:
-

Şagirdlərin, müəllimlərin və valideynlərin ümumi ekoloji mədəniyyətinin
artırılması;

-

Şəhərlərdə və regionlarda ətraf mühitin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması;

-

Ekoloji tərbiyə və təcübəçilik, turizm mərkəzlərinin ekoloji təhsil sahəsində orta
təhsil müəssisələri ilə tərəfdaşlığının təmin olunması;

-

Uşaq və Gənclərinin ətraf mühitin mühafizəsində, ekolji problemlərin həllində
iştirakının artırılması;

-

Ətraf mühitin mühafizəsi məsələsinə ümumi marağın və diqqətin artması.

Proqramın nəticələrinin qiymətləndirilməsi:
Proqramın nəticələri ekologiya və turizm sahəsində uşaq və gənclərin yaradıcılıq
meyllərinin

artması,

müxtəlif

layihələrin

keçirilməsi,

tədqiqatçılıq

fəaliyyətinin

genişləndirilməsi, təhsil müəssisələrində ekoloji fəaliyyətə daha çox məktəblinin cəlb
olunması ilə əldə olunmuş nəticələrin keyfiyyətinin ölçülməsi ilə qiymətləndiriləcəkdir.

