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Abstract: education for sustainable development is a complex and dynamic concept that includes three im-
portant and interconnected aspects of the world around us – environmental, social and technological and allows 
each person to acquire the knowledge, skills, attitudes and values   needed to shape a sustainable future . encour-
ages competence such as critical thinking, predictability of events and joint decision-making . at the same time, 
it includes a new vision for learning that seeks to empower people of all ages to take personal responsibility for 
creating a sustainable future . this multicomponent concept involves the inclusion of new pedagogical models 
that allow students to be left at the center of their learning . this report presents good practice for project train-
ing in support of sustainable development with specific reference to goal № 12 from sustainable developement 
goals – responsible consumption and production . the activity is realized within the framework of a summer 
program of an educational center for children from 6 to 10 years in the city of Sofia, part of the non-formal edu-
cation . the project integrates methods and techniques for active learning, allowing turning the learning process 
to students and the formation and development of key skills and competencies .
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образование за устойчиво развитие:
В последните десетилетия човечеството е свидетел на стремглаво технологическо развитие, обусло-

вено от прекомерно потребление . това от една страна е двигател на икономически ръст в световен ма-
щаб, но от друга – нанася дълбоки и трудно поправими екологични вреди . така постепенно се налага не-
обходимостта от разбиране на взаимосвързаността на екологичната, социалната и технологична среда – 
трите аспекта в концепцията за устойчиво развитие . Разработените от оон цели за устойчиво развитие 
(ЦуР), кореспондират с актуалните нужди на човечеството с оглед на постигане на устойчиво бъдеще . об-
разованието се разпознава като ключов инструмент за постигане на това бъдеще или както посочва Юне-
Ско в основния си доклад за срещата на върха за устойчиво развитие през 2012г .: “устойчивото разви-
тие не може да бъде постигнато чрез технологични решения, политическа регулация или финансови ин-
струменти . постигането на устойчиво развитие изисква промяна в начина, по който мислим и действаме 
и следователно преход към устойчив начин на живот . (…) Само образование и обучение на всички нива и 
във всеки контекст може да доведе до тази критична промяна“ .1

програмата за устойчиво развитие, приета до 2030 г . е под надслов: „трансформиране на нашия свят: 
програма за устойчиво развитие до 2030 г .“ . приемането на самостоятелна цел (4) в областта на образова-
нието, потвърждава отново категоричната роля на образованието за ускоряване на напредъка към устой-
чиво развитие . декларацията от инчхон за образованието до 2030 г . гласи: „нашата визия е да трансфор-
мираме живота чрез образование, признавайки важната му роля като основен двигател на развитието и 
постигането на останалите ЦуР” .2

трансформиране на образователния модел:
образованието за устойчиво развитие приветства активните педагогически стратегии, извежда на 

преден план обучението, ориентирано към резултати и се поставя акцент върху прилагането на знания в 
реални ситуации от живота, съчетани с умения и нагласи . 3 Възможностите обучаемият да стои в центъ-
ра на учебния процес разглежда концепцията за активно учене . тя се свързва с отдалечаване от пасивно-
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то слушане и поднасянето на готови знания при традиционното обучение, което до голяма степен огра-
ничава предаването на концепции, модели и абстракции . от друга страна, когато фокусът на преподава-
не и учене е изместен към ученика, се насърчава неговата активност, дава му се възможност да бъде не-
зависим откривател и да следва своите собствени интереси и мотивация . В резултат на това могат да се 
придобият не само знания, но и редица ценни умения – социални умения, умения за вземане на реше-
ния, за поемане на отговорност, за критично мислене и други [1] .

проектното обучение успешно въплъщава в същността си гореописаните аспекти . тази организацион-
на форма позволява използване на вече съществуващите знания и ги комбинира с практически действия . 
Съществена характеристика на проектното обучение е интердисциплинарността, чрез която се интегри-
рат знания, дейности и задачи от различни учебни дисциплини . чрез целенасочената работа по една те-
ма, учениците разширяват познанията за света около себе си и придобиват опит [2] . проектното обуче-
ние позволява на учениците да учат, докато реализират собствените си идеи в реален контекст – чрез 
проучвания, формулиране на хипотези и обяснения, обсъждане на идеи, решаване на проблеми [3] . 

същност и дейности по проекта:
Следващите страници документират добра практика за проектно-базирано обучение на ученици от 

начален етап на образование . В периода 01 .06 .2021 г . – 19 .06 .2021 г . в център за неформално образова-
ние в гр . София се проведоха проектни седмици под надслов „никой не е по-голям от хляба“ . темата ко-
респондира пряко с подцел № 12 .4 от програмата за устойчиво развитие до 2030 г . „намаляване наполо-
вина до 2030 година разхищаването на храни в световен мащаб и на хранителните отпадъци на глава на 
населението в търговията на дребно и в потреблението, намаляване на загубите на храна по веригите на 
производството и доставките, включително и загубите след прибиране на реколтата“ от глобална цел 12 
„отговорно потребление и производство“ . 4

проектът е реализиран в рамките на лятната програма на образователния център . участват 15 учени-
ци от първи до четвърти клас, като предвид целодневната организация на обучението, има възможност 
за интензивна работа . 

тема: никой не е по-голям от хляба
използвани форми на обучение: 

 y проектно обучение
 y групова работа
 y самостоятелна работа
 y фронтално обучение

поставени цели и задачи: 
 y учениците да се запознаят с целите на устойчивото развитие и в частност с цел №12 – устойчиво по-

требление .
 y да се обогатят представите на учениците за редуцирането на хранителните отпадъци .
 y учениците да развият умения за групова работа и умения за провеждане на дискусия .
 y учениците да се запознаят с интервюто като метод на проучване и да надградят умения за форму-

лиране на въпроси .
 y у учениците да се развият умения за генериране на идеи; критично мислене; предвидимост на бъ-

дещето; изразяване на концепции чрез творчество; аналитични умения; умения за решаване на 
проблеми .

 y Формиране на практически умения – оформяне на краен продукт от текстови и визуални материали .
използвани методи и техники на обучение:

 y дискусия
 y Беседа
 y Самостоятелно проучване 
 y интервю
 y презентиране пред класа
 y наблюдение

Работата премина през следните етапи:
 y поставяне и мотивиране на темата – дискусия в реален контекст, естествено възникнала от впечат-

ленията и опита на децата .
 y Създаване на рисунки на тема „никой не е по-голям от хляба“ .
 y представяне на темата за устойчиво развитие и цел №12 – устойчиво потребление .
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 y проучване на меню на ресторант .
 y Съставяне на въпроси за интервю, провеждане и анализ на резултатите .
 y Съставяне на съчинение на тема „Животът на последната хапка“ .
 y изработване на табло с препоръки за редуциране на хранителни отпадъци и споделянето му с 

околните .
етап 1: идеята за проекта възниква спонтанно по време на ежедневния обяд на учениците, след при-

ключване на който, впечатление прави, че има генерирани хранителни отпадъци от неизконсумирани-
те порции . излагащ спонтанно своите идеи, за да приведе доводи в защита на твърдението си, че „не е 
добре обядът да не се дояжда“, ученик използва поговорката „никой не е по-голям от хляба“ . това отва-
ря широко поле на дискусия за интерпретация на пословицата . тук е важно да се подчертае, че успешно-
то обучение се случва тогава, когато детските интереси се уловят и се приведат в полза на учебния про-
цес . В този план, ролята на педагога е от изключителна важност – той следва умело да „грабва“ ситуаци-
ите от детското ежедневие и да ги поставя в обучителен контекст, реализиран чрез планирани дейнос-
ти, наситен с разнообразни активности, разширяващи интересите и надграждащи знанията и уменията 
на учениците .

етап 2: този етап преминава под формата на свободно творчество, в което учениците имат възмож-
ност да изразят собствените си концепции чрез рисунка . След това всеки представя творбата пред гру-
пата, като обяснява как неговата рисунка кореспондира с пословицата „никой не е по-голям от хляба“ . 

етап 3: В третия етап от проекта на учениците е представена идеята за устойчиво развитие . Разгледа-
ни са целите за устойчиво развитие и погледът е насочен към цел №12- отговорно потребление . акценти:

 y как разбирате думите устойчиво развитие?
 y Справя ли се човекът с отговорната си роля да използва внимателно ресурсите на планетата?
 y Смятате ли, че ако човек употребява повече, отколкото му трябва, това може да влияе зле на дру-

ги хора? дайте примери .
 y какво означава глад? С какви аспекти от живота е свързан?
 y да разгледаме подцелите на цел на устойчивото развитие № 12 .
 y Смятате ли, че точно ние можем да направим нещо по въпроса? какво?
 y помислете как ние можем да подпомогнем устойчивото развитие, обвързвайки го с темата, която 

си поставихме .
Важно е учителят умело да ръководи дискусията и чрез отворени въпроси на учениците да бъде да-

дена възможност свободно да разкрият своите концепции за представените абстракции . Вървейки от об-
щи към по-конкретни въпроси, учениците започват да конструират своите представи от местната среда 
към глобалната – важна част от образованието за устойчиво развитие . тъй като познанието на децата се 
основава предимно на техния опит, разбираемо първите отговори са обвързани с примери от най-близ-
кото обкръжение, но чрез насоки от учителя, постепенно се стига до формиране на глобални представи 
за разглежданите понятия . В представения частен случай се оформи желание и интерес за проучване на 
страните, където населението гладува . учениците работят самостоятелно или в групи, според наличните 
смарт устройства, като след това представят резултатите си пред останалите .

дейността позволява учениците да се запознаят по-обстойно с причините за глада в някои региони на 
света . първоначалните схващания, че „гладните хора не работят и затова нямат пари за храна”, постепен-
но се трансформират в разбиране за неравенство в социален и икономически аспект . проучването отва-
ря широко поле за кореспондиране с други цели на устойчивото развитие – допълнителни възможности 
за разширяване на знания и умения:

 y Цел № 1 – изкореняване на бедността
 y Цел № 2 – край на глада
 y Цел № 8 – Сигурна работа и икономически растеж
 y Цел № 10 – намаляване на неравенствата
 y Цел № 11 – устойчиви градове и общности
 y Цел № 16 – мир и справедливост

етап 4: В този етап учениците са мотивирани няколко дни подред да наблюдават ресторанта, където 
ежедневно обядват, както и да разгледат менюто, с цел да се запознаят с това какви продукти се използ-
ват за приготвянето на предложените храни . акценти:

 y голям ли е ресторантът? С много места ли разполага?
 y много хора ли го посещават?
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 y какво най-често си поръчват тези хора?
 y изяждат ли всичко или остава храна след като си тръгнат? наблюдавайте и своите чинии, след ка-

то приключите .
 y Разгледайте менюто и се опитайте да прецените дали се поръчват много продукти всеки ден (фи-

гура 1) .
 y изхвърлят ли се много хранителни отпадъци в този ресторант?

Фигура 1. Проучване на меню на ресторант

този етап позволява на учениците да конструират свои хипотези . След наблюдението и проучването 
на менюто учениците оформят следните предположения:

 y Ресторантът е голям
 y посещава се от много хора
 y предлагат и доставки по домовете – още повече потребители
 y най-често се поръчват салати, след това ястия от месо с гарнитура 
 y най-рядко се поръчва хляб
 y След като хората приключат с храненето, остава малко храна в чиниите .
 y Според наблюдението на ресторанта и проучването на менюто най-много за деня се поръчват зе-

ленчуци, след това месо и най-малко хляб
 y Ресторантът генерира известно количество хранителни отпадъци, които най-вероятно изхвърля

етап 5: дискусията, като техника за разкриване на концепции и генериране на идеи, намира прило-
жение и в този етап . учениците са насочени към възможността да обсъдят помежду си как могат да про-
верят още веднъж резултатите от своите наблюдения . налага се идеята да се попита обслужващия пер-
сонал . учителят представя интервюто като изследователски метод и поставя следващата задача – форму-
лиране на въпроси . децата работят по групи и генерират идеи сами (фигура 2), след това се избират най-
уместните въпроси, които влизат в крайния вариант на въпросника .

  
Фигура 2. Обмисляне на въпроси за интервю. Групова работа.

Съставен е списък от 10 въпроса, отговорите на които водят към получаване на информация за прак-
тиките на ресторанта по отношение на храната . В конкретния случай по време на интервюто изненада у 
децата поражда фактът, че цикълът е почти затворен и рядко се изхвърлят хранителни продукти, докато 
техните очаквания са по-скоро противоположни . Разговорът е проведен с управител, който споделя до-
бри практики по поставената тема (фигура 3):
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Фигура 3. Провеждане на интервю

по време на интервюто учениците получиха отговор на въпроса какво количество храна от основните 
групи (плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти и др .) се поръчва за нуждите на ресторанта на ден . 
като непланирана и спонтанна дейност, учителят използва възможността да разшири познанията на де-
цата и да представи начин за онагледяване на количествени резултати чрез кръгова диаграма . дейността 
кореспондира с учебната дисциплина математика .

етап 6: на учениците се поставя задача след обяда да разгледат своите чинии и да направят снимки 
на нещо, което не са довършили при храненето . остатъкът от храна оживява в история „Животът на по-
следната хапка“, измислена от децата – получава име и разказва за своите забележителни приключения 
по света, след като не е бил изяден (фигура 4) . дейността кореспондира с учебната дисциплина българ-
ски език и литература . учениците надграждат умения за самостоятелно създаване на текст . поради нау-
чените добри практики в предходния етап, сюжетът на всички детски разкази се развива в положителен 
план – доказателство за получените положителни впечатления .

Фигура 4. Остатъкът от храна оживява в история

етап 7: последният заключителен етап от представения проект включва проучване на примери за ре-
дуциране на хранителни отпадъци и оформяне на табло и брошури с визуални и текстови материали, 
представящи съвети за разумно потребление на храната и препоръки за редуциране на хранителните от-
падъци . таблото е споделено с хората в близкото обкръжение по атрактивен начин . (фигура 5) .

Фигура 5. Табло на тема „Как да бъдеш супергерой”
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заключение:
горе представената проектната работа предлага богати възможности за интегриране на знания и уме-

ния от различни учебни дисциплини, построена е около интересите на учениците и в нея се разгръщат 
различни методи и техники на активното учене – проучване, наблюдение, изразяване на мнение, провер-
ка на поставени хипотези . Балансирането на различните форми на обучение – фронтална, групова и ин-
дивидуална – позволява по-пълно обгръщане на темата, съчетано с възможност за излагане, проверка и 
пренареждане на концепции . Развиват се социални умения – за водене на дискусия, аргументация и из-
слушване . посочените аспекти са основна част от концепцията на образованието за устойчиво развитие . 
Съсредоточено върху придобиването на знания и развитието на умения, то приветства активните форми 
на обучение, позволяващи предприемането на общи действия за един по-устойчив свят . 

References:
1 . Vitanov, l ., metodi i tehniki za aktivno uchene . universitetsko izdatelstvo „Sv . Kl . ohridski“, 2015, Sofia
2 . mircheva, i ., problemi na didaktikata na rodinoznanieto i prirodoznanieto . Veda Slovena, 2004, Sofia
3 . Siswono, t ., Kohar, a . et al ., primary school teachers’ beliefs and knowledge about mathematical 

problem-solving and their performance on problem – solving task, world transactionon engineeringand 
technology education, 15(2), 2017, p . 126-131 . 

(Endnotes)
1 . Shaping the education of tomorrow: 2012 full-length report on the un decade of education for 

sustainable development . https://sustainabledevelopment .un .org/content/documents/919unesco1 .
pdf

2 . education 2030: incheon declaration: towards inclusive and equitable Quality education and 
lifelong learning for all . http://uis .unesco .org/en/files/education-2030-incheon-framework-action-
implementation-sdg4-2016-en-pdf-1

3 . transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable development united nations https://stg-
wedocs .unep .org/bitstream/handle/20 .500 .11822/11125/unepswiosm1inf7sdg .pdf?sequence=1

4 . transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable development united nations https://stg-
wedocs .unep .org/bitstream/handle/20 .500 .11822/11125/unepswiosm1inf7sdg .pdf?sequence=1 , 


