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Abstract: The following paper describes how the Eco-Schools programme contributes to the fulfilment of 
the Sustainable Development Goals (SDGs). It proposes ways, activities and supportive materials for achieving 
the SDGs. The goals aim to end poverty, protect the planet and try to make sure that everyone around the world 
is living comfortably. All very important and worthwhile goals to work towards. Each goal has specific targets 
for governments to achieve over the next 14 years. In schools, we can help to support the meeting of these 
targets in correspondence with the main aims of the new Bulgarian law for preschool and school education 
related to Global education principals and build students’ competences for understanding the global processes, 
tendencies and interconnections . 
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Глобалното образование по определение на Съвета на Европа, е образование, което отваря ума и 
сърцето за взаимовръзките и приликите, които съществуват между хората и общностите по света. То да-
ва на младите хора, от които зависи бъдещето, знанията, уменията и ценностите, които ще им помогнат 
да направят бъдещето на света справедливо и споделено.

Глобалното образование поставя акцент върху изследване на взаимовръзките, които съществуват 
между държавите, между общностите, между хората в глобалната обществена среда, то се фокусира и 
върху развиване на умения у младите хора да действат съобразно знанията за тези взаимовръзки и вър-
ху ценностите на глобалния гражданин.

Новият закон за предучилищно и училищно образование дефинира основни цели, свързани с прин-
ципите на глобалното образование като: придобиване на компетентности за прилагане на принципите 
за устойчиво развитие; придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на де-
мокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното граждан-
ско участие;  формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езико-
вата и религиозната идентичност на всеки гражданин;  придобиване на компетентности за разбиране на 
глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки. Държавният образователен стандарт по граждан-
ско, здравно, интеркултурно и екологично образование дава нормативна рамка за осъществяването на 
тези цели.

В тази статия ще представя как Програма „Екоучилища“ чрез своите основни теми съдейства за запо-
знаването на учениците с Глобалните цели за Устойчиво развитие и начините за постигането им. 
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Как „Екоучилища“ отразява тази цел
Тема от „Еко-
учи-лища“

Изкореняване на бедността: Програма „Екоучилища“ е приобщаваща про-
грама, която може да бъде адаптирана към всеки социален и културен про-
изход.

Глобално 
гражданство

Край на глада: Много екоучилища имат градини, за да практикуват техники 
за устойчиво отглеждане на местни хранителни продукти и значението на 
биологичното разнообразие в селското стопанство. 

Зелени пло-
щи и гради-

ни

Добро здраве: Темата „Здраве и благополучие“ насърчава здравето и бла-
госъстоянието на учениците и широката общественост и прави екологични-
те връзки със здравето и безопасността.

Здраве и 
благополу-

чие

Качествено образование: Методологията на „Екоучилища“ е мощен ин-
струмент за осигуряване на качествено образование за устойчиво развитие 
на всички нива в училище.

Всички теми

Равенство между половете: „Екоучилища“ работи и за постигането на ра-
венство между половете, като дава на всички ученици и учители равно 
право да участват в екокомитета на училищата и дейностите, свързани с 
програмата.

Всички теми

Чиста вода и санитарно-хигиенни условия: В рамките на програма «Екоу-
чилища» учениците се чувстват отговорни към устойчивото използване на 
водата. Темата „Вода“ запознава учениците с важността на водата на местно 
ниво и в световен мащаб и повишава осведомеността за това, как обикнове-
ните ежедневни действия могат значително да намалят употребата на вода.

Вода

Възобновяема енергия: Програма „Екоучилища“ предлага енергоспестя-
ващи инициативи и иновативни решения как да се намали консумацията на 
енергия в училище, у дома и в общността. 

Енергия

Достойна работа и икономически растеж Програма „Екоучилища“ насърча-
ва задълбоченото разбиране на устойчивостта в работната среда. Учениците 
се научават как да поемат лидерство и да намират устойчиви решения. Тех-
ните знания и опит, придобити по програма „Екоучилища“, могат допълни-
телно да повишат интереса им към работните места, свързани с въпросите на 
устойчивостта и да разширят възможностите на пазара на труда.

Всички теми

Промишленост, иновации и инфраструктура: EcoCampus предоставя рам-
ка за научни изследвания в областта на устойчивите иновации и практики.

Транспорт

 Намаляне на неравенствата: „Екоучилища“ е глобална програма, която 
позволява адаптирането към националните и местните култури. Към днеш-
на дата 64 държави от шест континента се присъединиха към програмата, 
а международната координация непрекъснато насърчава нови страни да 
участват в програмата, за да разширят мрежата и да дадат достъп на всички 
до образование за устойчиво развитие.

Глобално 
гражданство
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Устойчиви градове и общности: Чрез интегрирането на темите „Устойчив 
живот“, „Управление на отпадъците“ и „Отговорно потребление“ в учебна-
та програма учениците се научават как да намалят въздействието на своите 
училища и семействата си върху околната среда.

Отпадъци
Хранене
Енергия
Вода

Отговорна консумация и производство: Учениците се насърчават да раз-
съждават върху навиците си за потребление и да разработват идеи и реше-
ния за по-устойчиво използване на ресурсите. Образованието за рецикли-
ране и намаляване на отпадъците са неразделна част от програма „Екоучи-
лища“.

Отпадъци

Борба с климатичните промени: Примерите за училищни дейности включ-
ват проекти за събиране на дъждовна вода, стабилизиране на почвата, про-
изводство на храни, подобряване на хигиенните условия, управление на 
отпадъците и много други.

Климатични 
промени

Живот под водата: Морските отпадъци и експлоатацията на океаните са 
два от най-големите проблеми на 21 век, поради което една от темите на 
„Екоучилища“ е „Морска и крайбрежна среда“. Учениците научават за из-
точниците на морски отпадъци и негативните им ефекти върху морската 
флора и фауна, за отговорното използване на ресурсите на океаните.

Морска и 
крайбрежна 

среда

Живот на земята „Екоучилища“ насърчава опазването, възстановяването и 
устойчивото използване на наземните екосистеми чрез различни дейнос-
ти, разработени и приложени от Екокомитета и учениците. „Големият лов 
на растения“, инициатива на Toyota Europe и FEE, е специална кампания, 
насочена към биоразнообразието с акцент върху растенията и свързаните 
с тях видове. 

Биоразно-
образие и 
природа

Мир и справедливост Правосъдието и демократичните ценности са нераз-
делна част от програма „Екоучилища“. Чрез Екокомитета учениците науча-
ват как работи демократичното вземане на решения и как да зачитат въз-
гледите и мненията на другите.

Глобално 
гражданство

Партньорство за целите: Чрез Образование за устойчиво развитие це-
лите на устойчивото развитие се реализират в мрежата на екоучилища в 
световен мащаб. В национален и международен план програмата работи 
съвместно с институционални и корпоративни партньори за разработване 
на нови проекти и за подкрепа на инициативи, които също допринасят за 
устойчивото развитие. Бе подписан Меморандум за разбирателство с Меж-
дународната фондация за млади магистри (ISYMP) за популяризиране на 
цялостната осведоменост за устойчивостта и образователната платформа 
за устойчиво развитие TheGoals.org.

Целите за устойчиво развитие са набор от глобални приоритети за гарантиране на постигането на 
икономическо, екологично, социално и културно благосъстояние за всички по целия свят. Те са амбици-
озни цели, които правителствата по целия свят трябва да постигнат, но има много неща, които можем да 
направим в училище и вкъщи, за да ги подкрепим.

Следва представяне на примерни дейности, които може да приложите и инициативи от проекти, по 
които работят учебни заведения в мрежата на „Екоучилища“. 

Цел 1 - Изкореняване на бедността
  Обсъдете какво означава думата „бедност“, като внимателно изследвате бедността в общностга на 
училището и в целия свят. 

  Поканете местни благотворителни организации в училище, които работят с хора, живеещи в бед-
ност, за да научите повече за това, защо хората се нуждаят от помощ и какво може да се направи, 
за да им си помогне. 
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  Подгответе видео / постер / урок, за да образовате другите в училището относно проблемите на 
бедността на местно/глобално ниво.

  Подгответе и представете дискусия по ключови въпроси на бедността в България / по света.
  Разгледайте разликата между нужди и желания, като обсъдите как и защо могат да се различават 
в отделните страни.

  Изследвайте природни бедствия и проучете въздействието, което те могат да имат върху по-бедни-
те хора в тези страни.

  Създайте кампания за набиране на средства или повишаване на осведомеността, за да помогнете 
на местните или глобални благотворителни организации да се справят с проблемите на бедността.

  Обсъдете до какви основни услуги и технологии трябва да имат достъп хората. Разгледайте защо те-
зи услуги и технологии са необходими и въздействието им, когато не са налице.

  Участвайте в световната инициатива „Най-големият урок в света“ - https://www.unicef.bg/kampanii/
Nay-golemiyat-urok-v-sveta/38

Цел 11 – Устойчиви градове и общности
  Проучете различните видове жилища в целия свят, като отчетете, кое прави една къща сигурна и ос-
новните услуги, от които се нуждаем, за да живеем разумен живот.

  Проучете устойчивия транспорт в България и по света.
  Поканете полицаите да говорят с учениците за безопасността по пътищата.
  Разгледайте последните природни бедствия и въздействието, което оказват върху сградите в най-
слабо развитите страни, като анализирате влиянието им върху хората и околната среда.

  Включете се в кампанията „Да намалим отпадъците“, която има за цел намаляване на отпадъците 
и дългосрочна промяна в поведението на учениците чрез прилагане на система за управление на 
отпадъците, с участието на цялото училище http://www.blueflag.bg/projects_4.php

Цел 12 - Отговорна консумация и производство 
  Помолете учениците да наблюдават хранителните отпадъци в собствения си дом. Как биха могли 
хранителните отпадъци да бъдат намалени в домовете им / в училище / в работното място на хо-
рата?

  Помолете учениците да планират пазаруването на храна за седмица - с цел да се натрупат нулеви 
хранителни отпадъци.

  Разгледайте различни земеделски методи. Как химикалите могат да повлияят на нашето здраве и 
околната среда?

  Поканете местни био земеделски производители и обсъдете как работят без химикали.
  Посетете местен център за рециклиране, за да видите какво се случва с материалите, които ре-
циклират.

  Поканете местна компания да разговаря с учениците за устойчив избор в бизнеса.
  Помолете учениците да планират събитие в училище, което да учи хората как да живеят в хармония 
с околната среда. Поканете местни екологични организации да ви помогнат!

  Изследвайте различни видове устойчив туризъм. Разгледайте каква работа създават и как могат да 
популяризират местните култури и продукти. Запазнайте се с Програма „Зелен ключ”: еко-етикет, 
чиито представител за България е Българско Движение „Син флаг“. Той цели да повиши еко-инфор-
мираността и съзнанието на служителите и клиентите на хотелите по света, за да се използват само 
устойчиви методи и технологии за работа и предлагането на хотелски услуги да се превърне в еко-
логосъобразен и отговорен бизнес, който се стреми към намаляването на използваните ресурси, 
вода и енергия и икономия на значителни средства. 

  Включете се в проекта „Да се храним разумно“ или посетете страницата му  https://www.
eatresponsibly.eu/bg/about-us/

Цел 13 - Борба с климатичните промени
  Идентифицирайте и обсъдете причините и последиците от изменението на климата.
  Проучете различните начини, по които хората са засегнати от екстремното време по света. Обсъде-
те защо най-бедните в обществото са най-уязвими, когато се стигне до природни бедствия.

  Идентифицирайте заплахите, пред които са изправени основните климатични зони и анализирай-
те как тези заплахи влияят върху начина на живот.
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  Сравнете и контрастирайте реакцията на развитите страни към природно бедствие с тази на разви-
ваща се страна. Защо реакциите са различни? 

  Посочете на картата най-вероятните райони, засегнати от изменението на климата през следващи-
те 50 години. Какво ще бъде въздействието върху земята, хората и животните, които живеят там?

  Обсъдете какво се прави по целия свят, за да се разрешат проблемите, произтичащи от промените 
в климата. Как ще се отрази на хората в България?

Цел 14 – Живот под водата 
  Организирайте почистване на плажа с членове на местната общност.
  Създайте кампания за намаляване на количеството боклук във вашата местна общност, като под-
чертаете как голяма част от морските боклуци идват от земята; намалете отпадъците на сушата, то-
ва ще има положително въздействие върху замърсяването на морето.

  Поканете местните рибари да обсъдят рибните запаси и как са засегнати от законите за риболова.
  Проучете как се прилагат законите за риболова в целия свят.
  Организирате плажен празник, за да обърнете внимание върху важността плажовете да бъдат 
опазвани.

  Изследване на влиянието на замърсяването върху животните и растенията в морето.
  Включете се в кампанията „Да намалим отпадъците“ http://www.blueflag.bg/projects_4.php
  Запознайте се с Програма „Син флаг”, представлявана в България от Българско Движение „Син 
флаг”. Тя поощрява чисти и сигурни плажове и яхтени пристанища и образова цялото общество да 
опазва околната среда по крайбрежието, като допринася, както със своето доброволно участие в 
екологични инициативи, така и с ежедневното си поведение.

Цел 15 – Живот на земята
  Изследвайте естествено местообитание, заплахите за местообитанието и биологичното разнообра-
зие в него.

  Поканете представители на местно горско стопанство да говорят за това как се управляват горите.
  Запознайте се и се включете в Програма „Учим за гората”, представлявана в България от БД”Син 
флаг”. Тя отразява всички аспекти на взаимодействието между човека и гората: културен, екологи-
чен, икономически и социален. Има за цел да поощри учениците и техните учители и родители да 
използват гората като образователно средство, като се научат да я ценят и опазват.

  Изследвайте животните, уловени и жертви на трафик по цялото земно кълбо. Какво се прави, за да 
се спрат тези практики и колко ефективни са тези мерки?

  Изследване на биоразнообразието в училищната общност. Какво може да се направи, за да се за-
пази и подобри? 

  Включете се в проекта на Екоучилища и Тойота „Големият лов на растения“ http://blueflag.bg/
TheGreatPlantHunt/

В заключение: Какво можете да направите?
  Изследвайте целите за устойчиво развитие.
  Решете кои цели най-добре отговаря на работата, която извършвате във вашето училище и опреде-
лете областите, по които ще работите. 

  Поемете инициатива! Започнете да работите по темите от Глобалните цели, които училището ви е 
приело, за да помогнете на България и света да бъдат по-справедливи и устойчиви.
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