ГОТОВИ ЗА
GREEN CHALLENGE!
ИДЕИ ЗА КЛАСНАТА СТАЯ ЗА
ПО-ЗЕЛЕНА ЕВРОПА

УЧИТЕЛИ ЗА БЪДЕЩЕТО? ПОКАНА
ЕС подава ръка на гражданите, за да превърнем заедно Европа в устойчив континент.
Вие, като гимназиални учители, сте в уникална позиция за
• образоване на следващото поколение относно проблемите и възможностите,
свързани с околната среда, и за
• насърчаване на младите хора да предприемат „зелено“ действие в собствения
им живот.
Изпълнени сте с желание да поемете тази роля, но не сте сигурни как? Този набор от
инструменти може да ви помогне!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАБОРА
ОТ ИНСТРУМЕНТИ
Наборът от инструменти е базиран на кампанията „DING DONG – готови за Green
Challenge“ – инициатива на ЕС, при която се работи съвместно с младите европейци
за изграждане на устойчиво бъдеще (октомври 2020 – юни 2021 г.).
Централно място в нея заемат 5 ключови теми, свързани с устойчивостта, на които
ЕС и неговите граждани трябва да обърнат внимание през следващите години.
Установяване на сътрудничество с 15 инфлуенсъри в локални социални медии, които
• са посетили вдъхновяващи „зелени“ проекти, задействани от ЕС;
• са приели „зелени предизвикателства“, за да предпазят нашата планета.
Отразяване на впечатленията на инфлуенсърите в социалните медии и
уеб сайта DING DONG.

5-ТЕ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С УСТОЙЧИВОСТТА
Жилища/
сгради

Производство/
потребление

Придвижване/
пътуване

Хранене

Опазване на
природата

ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАМПАНИЯТА
„DING DONG“ КАТО ТРАМПЛИН
Този набор от инструменти помага на учителите да:
• обсъждат 5-те теми, свързани с устойчивостта, с учениците на възраст 12-19 г.;
• вдъхновяват учениците чрез конкретни примери за зелени проекти на
локално ниво;
• да намерят идеи за зелени предизвикателства, по които учениците могат да
работят в или извън училище;
• да намерят полезни ресурси за устойчивостта и действието на ЕС като
възможности за по-нататъшно четене/преподаване.

НАБОРЪТ ОТ ИНСТРУМЕНТИ СЪДЪРЖА
За всяка от 5-те теми:
• Обща информация за

– конкретния(те) проблем(и), свързан(и) с околната среда;
– целите и действията на ЕС за справяне с тях;

• Примери за проекти от всички държави членки, които показват как ЕС и
локалните инициативи могат заедно да изградят по-устойчиво бъдеще.
• Приносът, който ние всички можем да дадем – теми за обсъждане и „зелени
предизвикателства“ за учениците.
• Връзки за допълнителна информация по темите.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАБОРА
ОТ ИНСТРУМЕНТИ
Изберете една или няколко от 5-те теми, свързани с устойчивостта, обхванати от кампанията.
Обсъдете темата(ите) с помощта на информацията, предоставена в презентацията.
Изберете зелени проекти от списъка в края на тази презентация, за да покажете на
вашите ученици, че локалното действие в областта на околната среда води до промяна
– и че ЕС поддържа тези усилия за устойчивост на място.
• Обсъдете проектите във връзка с екологичните проблеми, с които те се справят,
и зелените решения, които предлагат.
• Организирайте „мозъчна атака“ заедно с учениците си относно други възможности
пред гражданите и лицата, вземащи решения, за справяне със съответните
проблеми, свързани с околната среда.
Насърчете учениците да организират „зелени предизвикателства“ – дейности,
с които да направят, по-устойчиви своите училища, домове и начин на живот.

НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ:
ДЕЙСТВИЕ НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВОСТ

ДА НАПРАВИМ ЕВРОПА ОТНОВО ЗЕЛЕНА!
Визията на Европа за 2050 г.
• Нулеви нетни емисии на парникови газове
• Намаляване на отпадъците
• Опазване на нашите екосистеми
За да я превърнем в реалност, трябва да живеем, потребяваме и произвеждаме
по различен начин.
Никой не трябва да бъде забравен.

Къде да
намеря нова
работа?

КАК ДА ГО ПОСТИГНЕМ?
ЕС ПОМАГА НА РЕГИОНИТЕ И ГРАДОВЕТЕ ДА СТАНАТ
НОСИТЕЛИ НА ПРОМЯНА
От 2021-2027 г. ЕС ще подпомага локалните „зелени“ действия с повече
от 100 милиарда евро. Примерите за подпомагани проекти включват:
• соларни зарядни станции за електрически велосипеди;
• органична храна за училищните столове;
• борба с отпадъците в морето;
…повече примери за проекти ще намерите
в списъка в края на тази презентация.
ЕС повече не подпомага локални действия,
които замърсяват околната среда.

ПЕТТЕ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ
С УСТОЙЧИВОСТТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ДЕЙНОСТИ В КЛАС

ТЕМА 1 – ЖИЛИЩА/СГРАДИ
КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?
• Жилищата имат 40% дял от цялата изразходвана енергия и 36% от всички
емисии на CO2.
• 75% от сградите в ЕС не са енергийно ефективни и понастоящем всяка година се
модернизират по-малко от 1%.
• Над 50 милиона домакинства в ЕС са засегнати от енергийна бедност = нямат
достъп до енергийни услуги поради фактори като ниски доходи, високи сметки
и неефективни сгради.

Източници: Европейска комисия, Европейска зелена сделка | Служба на ЕС за наблюдение на енергийната бедност

ТЕМА 1 – ЖИЛИЩА/СГРАДИ
КАК СЕ СПРАВЯ ЕС С ПРОБЛЕМА?
ЕС е поел ангажимент за значително намаляване на разхода на енергия в жилищата
(като част от Европейската зелена сделка – план за превръщане на Европа в първия
климатично неутрален континент в света до 2050 г.).
Той подпомага
• модернизирането на сградите, така че да използват по малко енергия, да се
намалят сметките за енергия и да се подобри здравето и благополучието на хората;
• строителството на нови сгради, които изразходват много малко енергия – или
произвеждат повече енергия, отколкото използват (енергийно неутрални или
„пасивни“ сгради).
Източници: Европейска комисия, Европейска зелена сделка | Служба на ЕС за наблюдение на енергийната бедност

ТЕМА 1 – ЖИЛИЩА/СГРАДИ
ПРИМЕР ЗА ПРОЕКТ: „ПАЗИТЕЛИТЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЙНА
СИСТЕМА“ ПОМАГАТ НА СВОИТЕ УЧИЛИЩА ДА ПЕСТЯТ ЕНЕРГИЯ

https://allears.net/2020/09/16/marvels-guardians-of-the-galaxy-will-make-broadcast-premiere-on-abc

Източник: Комисия на ЕС/©Energy@School; описание на проекта можете да намерите тук на хърватски, немски,
унгарски, италиански, полски и словенски език. Моля, прегледайте списъка с примери за проекти от всички
държави в ЕС в края на тази презентация.

ТЕМА 1 – ЖИЛИЩА/СГРАДИ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 1: Направете своето училище енергийно ефективно
Учениците проучват енергийната ефективност на училищните сгради. Какви
стъпки за икономия на енергия и намаляване на емисиите могат да бъдат
предприети (в кратко-, средно- или дългосрочен план)? Разделени на малки
групи, те могат да определят проблемните области и да проучат възможни
решения. След това учениците представят констатациите си пред училищното
ръководство, за да насърчат промяната.

ТЕМА 1 – ЖИЛИЩА/СГРАДИ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 2: Вдъхновете другите да намалят разхода си на енергия
Учениците организират „мозъчна атака“ на тема намаляване на ежедневния
разход на енергия у дома и в училище (например намаляване на мощността на
радиаторите, изключване на неизползваните домакински уреди). Всеки подготвя
„10 най-добри съвета“ (например във вид на инфографика, плакат, публикация в
социалните медии), насочени към останалите младежи. След това учениците
проверяват взаимно съветите си. Кой е най-ефективният начин да убедим другите
да направят промени?

ТЕМА 1 – ЖИЛИЩА/СГРАДИ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 3: Намерете пасивна къща близо до вас
Учениците разпознават пасивна къща/сграда в техния регион или държава и научават
за екопроектирането и екостроителството. Как е построена? Какви материали са
използвани? Какви критерии трябва да се спазват? Учениците интервюират
екостроител/експерт (лично или виртуално), ако е възможно, за да научат повече за
екостроителството.
Учениците подготвят презентация или модел (виртуален или физически) на пасивна
сграда, за да обяснят как се проектира пасивна къща в сравнение със стандартна
сграда. Как се строят съвременните сгради, за да бъдат енергийно ефективни? Какви са
предимствата и недостатъците при използването на тези техники (в кратко-, средноили дългосрочен план)? Те обсъждат и споделят констатациите си със своите съученици.

ТЕМА 2 – ПРОИЗВОДСТВО/ПОТРЕБЛЕНИЕ
КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?
• Промишлеността е отговорна за 20% от общите емисии на парников газ в ЕС.
• Само 12% от материалите, използвани в промишлеността в ЕС, идват от
рециклиране.
• Само 40% от всички домакински отпадъци в ЕС се използват повторно или се
рециклират.
• Пластмасовите отпадъци са ключов проблем, тъй като в Европа се рециклират
по-малко от една трета от тях.
• Модната индустрия произвежда 10% от глобалните емисии на CO2 и по
изчисления използва 1,5 трилиона литра вода всяка година.

ТЕМА 2 – ПРОИЗВОДСТВО/ПОТРЕБЛЕНИЕ
КАК СЕ СПРАВЯ ЕС С ПРОБЛЕМА?
ЕС е поел ангажимент:
• да помогне на промишлеността в ЕС да направи процесите и продуктите
по-устойчиви;
• да намали използването на ресурси;
• да насърчава нови бизнес модели на база на наемане на стоки и услуги;
• да осигури повторно използване или рециклиране на всички опаковки в ЕС до 2030 г.
Тази дейност ще спомогне за превръщане на Европа в първия климатично неутрален
континент в света до 2050 г. като част от Европейската зелена сделка.

Източници: Европейска комисия, Зелена нова сделка | Европейска комисия, Отпазъци | Европейски парламент, Пластмасови отпадъци |
Nature Reviews, The environmental cost of fast fashion (Екологичната цена на бързата мода)

ТЕМА 2 – ПРОИЗВОДСТВО/ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПРИМЕР ЗА ПРОЕКТ: L‘OUVROIR – ТВОРЧЕСКО
ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Източник: L’Ouvroir; информация за проекта можете да намерите тук на френски език.
Моля, прегледайте списъка с примери за проекти от всички държави в ЕС в края на тази презентация .

ТЕМА 2 – ПРОИЗВОДСТВО/ПОТРЕБЛЕНИЕ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 1: Откриване на високата цена на бързата мода
Учениците научават какво е влиянието на производството на един елемент от
облеклото върху околната среда. Фактори, които трябва да бъдат взети предвид:
емисии на CO2, използвана вода, суровини, опаковки, транспорт. Какви
алтернативи има, за да сме в крак с променящите се стилове?
Поставяне на предизвикателство пред учениците: да се облекат по устойчив начин
за специално събитие (например училищен концерт, парти за края на годината)
като вземат дрехи назаем, купят дрехи 2-ра ръка, използват повторно творчески,
изработят сами или вземат под наем дрехи за вечерта. Те се снимат с „новите“ си
тоалети и правят публикации във влогове или в блогове за обличане по устойчив
начин, за да вдъхновят останалите.

ТЕМА 2 – ПРОИЗВОДСТВО/ПОТРЕБЛЕНИЕ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 2: Дайте тласък на кръговата икономика в близост до вас
Учениците правят проучвания относно концепцията за кръгова икономика и за
това как продуктите могат да бъдат проектирани така, че да се използват
повторно и да се рециклират. Те съставят e-директория или уеб страница с
екологосъобразните фирми и услуги в тяхната област (например услуги за дрехи
под наем, магазини за презареждане, кафенета за ремонти и т.н.). Насърчете ги
да популяризират този списък в училището и в социалните медии, за да
подпомогнат локалната кръгова икономика!

ТЕМА 2 – ПРОИЗВОДСТВО/ПОТРЕБЛЕНИЕ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 3: Творческо повторно използване
Учениците избират у дома стар предмет или елемент от облеклото, които не се
използват, за творческо или нормално повторно използване. Те първо проучват
различни идеи и техники (например видеоклипове в You.Tube), които да
използват, като се предизвикват взаимно кой ще предложи най-креативните идеи
за творческо повторно използване. След това, работейки самостоятелно или на
малки групи, те подлагат на изпитание своите умения да вдъхнат нов живот на
предмета. Учениците правят снимки или видеа „преди“ и „след“, за да покажат
трансформацията.

ТЕМА 3 – ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА
КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?
• Половината от брутния вътрешен продукт (БВП) на света, 40 трилиона евро,
зависи от природата.
• Само 23% от растителните и животинските видове и 16% от хабитатите
понастоящем са в удовлетворително състояние.
• 1 милион растителни и животински видове са застрашени от изчезване.
• Популациите от обикновени птици в Европа са намалели с 12% от 1990 г. досега.
• Градските зони са се увеличили повече от два пъти от 1992 г. досега.

ТЕМА 3 – ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА
КАК СЕ СПРАВЯ ЕС С ПРОБЛЕМА?
ЕС е поел ангажимент: до 2030 г. да защити и възстанови увредените екосистеми
като, наред с другото, си е поставил цели:
• да се създадат защитени зони върху най-малко 30% от сушата и 30% от морето
(мрежата Натура 2000);
• да се възстановят най-малко 25 000 km реки;
• да се посадят 3 милиарда дръвчета.
Тази дейност ще спомогне за превръщане на Европа в първия климатично
неутрален континент в света до 2050 г. като част от Европейската зелена сделка.

Източници: Европейска комисия, Стратегия за биоразнообразие |
Европейска агенция по околната среда | Обединени нации, Цели на устойчивото развитие

ТЕМА 3 – ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА
ПРИМЕР ЗА ПРОЕКТ: ЕС И МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ ОБЕДИНЯВАТ
УСИЛИЯТА СИ, ЗА ДА СЕ СПРАВЯТ С ОТПАДЪЦИТЕ В МОРЕТО

Хайде да спрем тази
тенденция!
Източник: Interreg Balkan-Mediterranean Meltemi; информация за проекта можете да намерите тук на английски
език. Моля, прегледайте списъка с примери за проекти от всички държави в ЕС в края на тази презентация

ТЕМА 3 – ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 1: Почистване на местна зелена площ
Учениците организират „разходка за почистване на боклука“, около зелено
пространство, за да съберат боклука, като спазват всички здравни мерки срещу
КОВИД-19 на мястото, където живеете. Помолете ги да запишат какви видове
боклук са събрали и да проучат колко време е необходимо за разграждането им.
Като използват тази информация, учениците подготвят информационна и
медийна кампания, за да убедят хората да променят поведението си.

ТЕМА 3 – ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 2: Озеленете двора на училището си
Учениците проучват как да насърчат биоразнообразието и да направят дворовете
на училищата по-зелени. Има ли зелено пространство, което може да бъде
преобразувано в градина с диворастящи цветя? Могат ли да се използват лесни
мерки за подпомагане на дивите животни (например къщички за насекоми,
къщички и хранилки за птици, къщички за прилепи)? Въз основа на идеите си
учениците изготвят и представят пред училищното ръководство план за
възраждане на дивата природа и след това създават работна група от ученици и
училищен персонал, за да го превърнат в реалност.

ТЕМА 3 – ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 3: Станете екотуристи
Коя е най-близката до вас защитена зона по Натура 2000? Учениците проучват
мрежата Натура и нейните цели. Как спомага тази зона за защита на местното
биоразнообразие? Колко души посещават този обект всяка година? С какво се
различава екотуризмът от конвенционалния туризъм?
Всеки от учениците пише ръководство „Как да стана екотурист“. Учениците
споделят ръководствата си онлайн и организират посещение (физическо или
виртуално) до обект по Натура 2000, за да реализират указанията си на практика.

ТЕМА 4 – ПРИДВИЖВАНЕ/ПЪТУВАНЕ
КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?
• Транспортът е отговорен за една четвърт от всички емисии на парникови газове
в Европа (ПГ) и този дял продължава да расте.
• Автомобилният транспорт (леки автомобили, автобуси, товарен транспорт) е
отговорен за над 70% от всички емисии от транспорта.
• Емисиите от транспорта представляват също така и основната причина за
замърсяването на въздуха в градовете.

ТЕМА 4 – ПРИДВИЖВАНЕ/ПЪТУВАНЕ
КАК СЕ СПРАВЯ ЕС С ПРОБЛЕМА?
• Използването на по-устойчиви начини на транспорт (например влак,
трамвай, велосипед, електромобил) спомага за намаляване на емисиите
и подобрява качеството на въздуха.
• ЕС е поел ангажимент за намаляване на емисиите на ПГ от транспорта с 90%
до 2050 г. (като част от Европейската зелена сделка – план за превръщане
на Европа в първия климатично неутрален континент в света до 2050 г.).

Източник: Европейска комисия, Европейска зелена сделка

ТЕМА 4 – ПРИДВИЖВАНЕ/ПЪТУВАНЕ
ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИ: НОВИ ВЕЛОАЛЕИ И
МОДЕРНИЗИРАНА ЖП ГАРА В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Източник: Комисия на ЕС/© Чешко министерство на регионалното развитие; информация за
проекта можете да намерите тук (велоалеи) и тук (жп гара) на чешки и английски език. Моля,
прегледайте списъка с примери за проекти от всички държави в ЕС в края на тази презентация

ТЕМА 4 – ПРИДВИЖВАНЕ/ПЪТУВАНЕ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 1: Намалете пътуванията с лек автомобил
Могат ли учениците да намалят пътуванията си с лек автомобил през седмицата
като ходят пеша, използват обществен транспорт, споделени пътувания с лек
автомобил, велосипед, електрически скутер и т.н.? Учениците правят публикации
във влогове за своите зелени пътувания, оценяват различните начини за устойчив
транспорт и споделят впечатленията си в социалните медии, като използват
хаштага на кампанията.

ТЕМА 4 – ПРИДВИЖВАНЕ/ПЪТУВАНЕ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 2: Намалете въглеродния си отпечатък
Учениците първо изчисляват своя или на семействата си въглероден отпечатък с
помощта на онлайн калкулатор (например www.carbonfootprint.com/calculator.aspx),
след което го сравняват със и противопоставят на получените от съучениците им
стойности. След това всеки си задава целева стойност и период от време за
намаляване на своя въглероден отпечатък. Учениците проследяват постигнатия
напредък (например като водят видеодневник) и съобщават актуална информация
пред класа в края на предизвикателството.

ТЕМА 4 – ПРИДВИЖВАНЕ/ПЪТУВАНЕ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 3: Изследвайте света по устойчив начин
Учениците планират бъдещо или въображаемо пътуване с използване на устойчиви
форми на транспорт.
• Учениците проучват дестинации в техния регион, които обхващат конкретна
забележителност (например културна, спортна, кулинарна, природни красоти)
и планират пътуване, което се основава на устойчиви форми на транспорт.
• Ако учениците получат карта за пътуване с влак в Европа, къде биха отишли и защо?
Коя е най-далечната дестинация, до която е възможно да се пътува с устойчиви
форми на транспорт? Чие пътуване има най-малък въглероден отпечатък?
Учениците представят пред класа своите пътувания с устойчиви начини на транспорт
(например географски карти, стойности на въглеродния отпечатък, публикации в
блогове, статии) и избират победителите чрез гласуване.

ТЕМА 5 – ХРАНЕНЕ
КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?
• 10% от емисиите на ПГ в ЕС (причинени например от животновъдството,
земеделската земя, използването на торове) се дължат на селското стопанство.
• Почвата е тънък слой от неустойчив и невъзобновяем ресурс, от който зависи
95% от цялото производство на храна – и тя ерозира бързо.
• Всяка година в ЕС се генерират около 88 милиона това хранителни отпадъци,
чиято цена се оценява на 143 милиарда евро.
• 1 от 5 смъртни случая в ЕС през 2017 г. е бил свързан с нездравословно
хранене.

ТЕМА 5 – ХРАНЕНЕ
КАК СЕ СПРАВЯ ЕС С ПРОБЛЕМА?
ЕС е поел ангажимент за постигане на няколко цели до 2030 г., включващи:
• намаляване на използването на торове най-малко с 20%;
• намаляване на използването на опасни пестициди, които замърсяват почвата,
водата и въздуха, с 50%;
• гарантиране, че 25% от цялата селскостопанска земя се използва за органично
селско стопанство;
• намаляване на хранителните отпадъци с 50%.
Тези цели ще спомогнат за превръщане на Европа в първия климатично неутрален
континент в света до 2050 г. като част от Европейската зелена сделка.
Източници: Европейска комисия, Зелена сделка | Европейска агенция по околната среда |
Европейска комисия, Хранителни отпадъци

ТЕМА 5 – ХРАНЕНЕ
ПРИМЕР ЗА ПРОЕКТ: ГРАДСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОИЗВЕЖДА ПО УСТОЙЧИВ НАЧИН ХРАНА В БРЮКСЕЛ

Източник: BoerenBruxselPaysans; информация за проекта можете да намерите тук на френски и нидерландски език.
Моля, прегледайте списъка с примери за проекти от всички държави в ЕС в края на тази презентация.

ТЕМА 5 – ХРАНЕНЕ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 1: Гответе заедно по устойчив начин
Учениците приготвят ястия като използват местни сезонни продукти, отгледани по
устойчив начин. Поканете местен готвач, който да изнесе урок по готварство –
физически или виртуално. Ако е възможно, използвайте също така местни
продукти, които са получили етикети от ЕС за качество на храните. Учениците
създават електронна готварска книга с рецепти на приготвените ястия, за да ги
споделят с приятелите и семействата си.

ТЕМА 5 – ХРАНЕНЕ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 2: Преминете към екологичен обед
Учениците проучват до каква степен техните обеди са с нисък въглероден
отпечатък. В продължение на една седмица те записват какво ядат на обяд и
какъв отпадък създава то. През следващата седмица те избират „зелен курс“ –
консумират само местна/вегетарианска храна с нулев отпадък и без пластмасови
опаковки или прибори. Учениците обсъждат своите впечатления помежду си.
След това работят заедно, за да подготвят хумористична медийна кампания, с
която да убедят останалата част от училището да се откаже от създаващите голям
въглероден отпечатък, обвити в найлон сандвичи и използването на „бърза
храна“ за обяд.

ТЕМА 5 – ХРАНЕНЕ
КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА?
Предизвикателство 3: Определете екологичната цена
Учениците посещават фермерски пазар или магазин, за да научат кои са предимствата на
консумацията на локално произведена храна в сравнение с храна, която е превозвана на
стотици или хиляди километри, за да стигне до рафтовете на нашите супермаркети. Като
алтернатива, те проучват въздействието върху околната среда на закупуването на местни
продукти (например ябълки, ягоди) в сравнение със същия продукт, внесен от далечна държава.
Кои други фактори са важни при изчисляване на въглеродния отпечатък на храната, която
ядем? А как стоят нещата с храните, които може да бъдат свързани с обезлесяването,
загубата на биоразнообразие или експлоатацията на местни общности в чужбина?
Учениците подготвят лист или уеб страница с често задавани въпроси (ЧЗВ), за да помогнат
на потребителите да правят информиран избор при пазаруване. Те тестват своите ЧЗВ с
приятелите и семействата си. Това кара ли ги да променят навиците си?

ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ
Европейската зелена сделка
Европейската агенция за околна среда
Младите хора и климата
Проекти по политиката на сближаване във вашата държава и регион
Повече данни за средствата на ЕС за сближаване
Зелени ресурси за учители

СПИСЪК НА ПРИМЕРИТЕ ЗА ПРОЕКТИ
Държава

Тема

Име на проекта

Кратко описание

Допълнителна
информация на:

Австрия

Хранене

Австрийски и германски
компании разработват
храни на растителна
основа

Консумирането на твърде много месо допринася за климатичните промени и
многобройни здравни проблеми. Затова в този проект предприемачи и
изследователи разработват алтернативи на месото, които са натурални и на
растителна основа.

DE
EN

Белгия

Производство/ Устойчив занаят за хора с
потребление
увреждания

Този проект подпомага създаването на зелени работни места за хора с
увреждания, например ремонтни услуги и услуги за рециклиране.

FR, NL
EN

България

Придвижване/ Пригодените за
пътуване
придвижване пеша
градове предлагат почисти, по-безопасни
пространства

Проектът помага на 10 града в региона на река Дунав да намалят емисиите,
шума и задръстванията по улиците чрез подобряване на условията за
пешеходците. Градовете, които са по-пригодени за придвижване пеша, са поприятни за живеене, по-безопасни и по-здравословни.

BG
CZ, DE, EN, HR,
HU, RO, SI, SK

Хърватска Сгради/
жилища

Енергоспестяващо
обновяване на начално
училище

След мащабно обновяване началното училище „Никола Тесла“ в Риека използва HR
понастоящем два пъти по-малко енергия за отопление отколкото преди.
EN

Кипър

Запазване на океаните
чисти

Местни длъжностни лица, училища и общности в Гърция, Кипър, Албания и
EL
България предприемат заедно действия срещу замърсяването на моретата. Те
EN
събират боклука по брега и обсъждат стратегии за намаляване на отпадъците на
местно ниво.

Опазване на
природата

СПИСЪК НА ПРИМЕРИТЕ ЗА ПРОЕКТИ
Държава

Тема

Име на проекта

Чешка
република

Придвижване Нова велоалея в
/пътуване
северозападната част на
Чешката република

За да се осигури възможност на гражданите да се придвижват безопасно с
CZ
велосипед до работа и училище, общностите в северозападната част на Чешката EN
република изграждат велоалея по протежение на натоварена магистрала.

Дания

Сгради/
жилища

В академията за енергия Самсо посетителите могат да научат за потенциалните
възможности на възобновяемите енергии. Академията се намира на
„възобновяемия“ остров Самсо, който генерира по-голямата част от
необходимата му енергия от местни възобновяеми източници.

DA
EN, DE, FR

Естония

Придвижване Споделени пътувания с
/пътуване
велосипед в Тарту

В Тарту има нова схема за споделени пътувания с велосипед, която улеснява
жителите да се придвижват из града – без автомобил и без емисии. Това е найголямата мрежа за споделени пътувания с велосипед в Прибалтика.

EE
EN

Финландия

Опазване на
природата

За да ограничим замърсяването на моретата, трябва да знаем откъде идват
отпадъците. Затова партньорите по проекта от Финландия, Швеция и Латвия
проучиха какъв е пътят на пластмасовите отпадъци от градските зони до
Балтийско море.

FI
EE, EN, SE, LV

Чешка
република

Придвижване Нова велоалея в
/пътуване
северозападната част на
Чешката република

Датски остров съживява
околната среда

Справяне с пластмасовите
отпадъци в Балтийско
море

Кратко описание

Допълнителна
информация на:

За да се осигури възможност на гражданите да се придвижват безопасно с
CZ
велосипед до работа и училище, общностите в северозападната част на Чешката EN
република изграждат велоалея по протежение на натоварена магистрала.

СПИСЪК НА ПРИМЕРИТЕ ЗА ПРОЕКТИ
Държава

Тема

Име на проекта

Кратко описание

Франция

Хранене

Франция и Великобритания
приемат Cool Food Challenge
(Предизвикателството на
прекрасната храна)

По проекта е разработено приложение, което дава възможност на потребителите да
FI
проследят влиянието на техните ястия върху околната среда и ги насърчава да правят по- EN
устойчив избор на храна.

Германия

Производство/ Превръщане на Уейстланд в
потребление
жизнерадостно обществено
пространство

Гърция

Сгради/
жилища

Гърция и Северна Македония Трансграничният проект обедини местните власти, фирмите и училищата от Гърция и
EL
обединяват силите си, за да
Република Северна Македония с цел подобряване на енергийната ефективност на
EN
пестят енергия
обществените сгради. Освен това проектът повишава осведомеността на местните хора и
организации относно използването на енергията и защитата на околната среда.

Унгария

Опазване на
природата

Помощ за градските зелени
пространства

Чрез работа с общностни групи, жители и местни власти, проектът спомогна за
съживяване на изоставени зони и за увеличаване на броя на посетителите на градските
зелени пространства.

Франция

Хранене

Франция и Великобритания
приемат Cool Food Challenge
(Предизвикателството на
прекрасната храна)

По проекта е разработено приложение, което дава възможност на потребителите да
FI
проследят влиянието на техните ястия върху околната среда и ги насърчава да правят по- EN
устойчив избор на храна.

По този проект стар товарен терминал и товарна гара в Лайпциг бяха превърнати в
приятни за използване пространства за гражданите. Сега там се предлагат възможности
за местни фирми и инициативи, както и здравословна среда за дейности на открито.

Допълнителна
информация на:

DE
EN

HU
CZ, DE, EN, HR, IT,
PL, SI

СПИСЪК НА ПРИМЕРИТЕ ЗА ПРОЕКТИ
Държава

Тема

Име на проекта

Кратко описание

Ирландия

Производство/ Превръщане на бракуваните По този проект се осъществява почистване на околната среда, като едновременно с това се
EN
потребление
риболовни принадлежности в подпомагат местните малки и средни компании да превърнат отпадъците в нови възможности.
бизнесвъзможности
Партньорите от Ирландия, Великобритания и Норвегия заедно проучват как от изхвърлените
риболовни принадлежности могат да се разработят материали за производство на облекла и
строителни материали и след това да се предлагат на пазара с екоетикети.

Италия

Хранене

Устойчиви училищни столове

Мрежата за трансфер BioCanteens използва приготвянето на училищни ястия с местна
органична храна, за да опази здравето на хората и околната среда.

Латвия

Опазване на
природата

Естония и Латвия обединяват
силите си за по-безопасно
крайбрежие

Целта на този проект е да се защити морската околна среда чрез по-добра координация LV
между латвийските и естонските служби за спасителни дейности и чрез подобряване на EE
оборудването и инфраструктурата. По този начин двете държави могат да реагират бързо EN
на петролни разливи или други заплахи, като намалят въздействието върху морските
животни и екосистеми.

Литва

Производство/ Канамела: От увлечение към
потребление
увлекателен бизнес

Ирландия

Производство/ Превръщане на бракуваните По този проект се осъществява почистване на околната среда, като едновременно с това се
EN
потребление
риболовни принадлежности в подпомагат местните малки и средни компании да превърнат отпадъците в нови възможности.
бизнесвъзможности
Партньорите от Ирландия, Великобритания и Норвегия заедно проучват как от изхвърлените
риболовни принадлежности могат да се разработят материали за производство на облекла и
строителни материали и след това да се предлагат на пазара с екоетикети.

С помощта на ЕС млад литовски предприемач стартира производството на Канамела,
марка натурални, произведени ръчно и с отговорност към околната среда карамели.

Допълнителна
информация на:

IT
BG, EL, EN,
FR, PT, RO

LT
EN

СПИСЪК НА ПРИМЕРИТЕ ЗА ПРОЕКТИ
Държава

Тема

Име на проекта

Кратко описание

Допълнителна
информация на:

Люксембург

Сгради/
жилища

Втори живот за отпадъците
при строителството и
разрушаването на сгради

Чудили ли сте се някога какво става с всички отпадъци, получени при строителството или DE
разрушаването на сграда? Това е важен въпрос, свързан с околната среда, защото
FR
бетонът има голям въглероден отпечатък. Затова в рамките на проекта се проучват
начини за рециклиране на отпадъците при строителството и разрушаването на сгради.
EN

Малта

Производство/ Нова инфраструктура за
потребление
пречистване на отпадъчни
води в Малта

По проекта е изградена нова станция за пречистване на отпадъчни води и е свързана към MT
съществуващата канализационна система. Станцията може да пречиства отпадъчните
води на 500 000 души и предотвратява изхвърлянето на вредни вещества в околната
EN
среда.

Нидерландия Придвижване/ Новаторски соларен лек
пътуване
автомобил, произведен в
Нидерландия

Бивши студенти в университета в Айндховен са разработили лек автомобил, захранван
със слънчева енергия, който привлича интерес в целия свят. Техните изследвания
прокарват пътя към транспорт с по-малко замърсявания.

NL

Полша

Съкращаване на цикъла
храна-отпадъци

Проектът спомага за преразпределяне на излишъците от храни и повишава
осведомеността относно предотвратяването на разхищението на храна. Като част от
серията Food Waste Hackathon (Съкращаване на маратона храна-отпадъци), партньорите
по проекта канят дизайнери на приложения и ИТ ентусиасти да разработят нови идеи,
които да помагат на хората да разхищават по-малко храна.

PL

Втори живот за отпадъците
при строителството и
разрушаването на сгради

Чудили ли сте се някога какво става с всички отпадъци, получени при строителството или DE
разрушаването на сграда? Това е важен въпрос, свързан с околната среда, защото
FR
бетонът има голям въглероден отпечатък. Затова в рамките на проекта се проучват
начини за рециклиране на отпадъците при строителството и разрушаването на сгради.
EN

Люксембург

Хранене

Сгради/
жилища

EN

CZ, DE, EN, IT

СПИСЪК НА ПРИМЕРИТЕ ЗА ПРОЕКТИ
Държава

Тема

Име на проекта

Кратко описание

Допълнителна
информация на:

Португалия

Опазване на
природата

Защита на живота на
морските обитатели в
лагуната Риа де Авейро

Морски биолози, природозащитници и служби за спасителни дейности са
обединили усилията си, за да защитят морската околна среда в лагуната Риа де
Авейро. Те например спасяват животни след петролни разливи.

PT
EN

Румъния

Хранене

Градското земеделие
насърчава социалното
приобщаване

Проектът използва градското земеделие, за да ангажира гражданите в
RO
устойчивото местно развитие. Хората, за които има риск от изключване –
BG, CZ, DE, EN,
например бедните, безработните, бездомните, ромите, възрастните хора,
HU, SK, SI
жените и младите – трябва да имат възможност да участват във вземането на
решения на местно ниво и за превръщане на техните общности в по-добро място
за живеене.

Словакия

Хранене

Връщане на пчеларството в Пчелите са важни за биоразнообразието и селскостопанската продукция, но
SK
броят им намалява. Този проект има за цел да обърне тенденцията чрез
центъра на живота в
EN, FR, HU
създаване на пчелни кошери-модели, музей на пчеларството, учебни структури и
селските райони
преработвателни предприятия за пчелни продукти.

Словения

Сгради/
жилища

Пазители на училището с
„интелигентна енергийна
система“

В този проект учениците в началните училища бяха обучени за „пазители на
интелигентната енергия“, които помагат за икономия на енергия в техните
училища.

SI
DE, EN, HR, IT, HU,
PL

Португалия

Опазване на
природата

Защита на живота на
морските обитатели в
лагуната Риа де Авейро

Морски биолози, природозащитници и служби за спасителни дейности са
обединили усилията си, за да защитят морската околна среда в лагуната Риа де
Авейро. Те например спасяват животни след петролни разливи.

PT
EN

СПИСЪК НА ПРИМЕРИТЕ ЗА ПРОЕКТИ
Държава

Тема

Испания

Швеция

Име на проекта

Кратко описание

Допълнителна
информация на:

Придвижване Икономия на енергия на
/пътуване
жп гарите и автогарите

Този проект направи жп гарите и автогарите по-безопасни за околната среда
например чрез използване на соларни панели и осветление, което изразходва
по-малко енергия. Парите, спестени от транспортните фирми благодарение на
по-ниските сметки за енергия, бяха използвани за повишаване на комфорта,
предлаган от жп гарите и автогарите, на пътниците.

ES
EN

Опазване на
природата

Проектът увеличава усилията за запазване на застрашената от изчезване полярна SE
лисица в Скандинавия. За постигането на тази цел е създадена трансгранична
EN, FI
мрежа от публични органи и изследователски институти от Норвегия, Швеция и
Финландия.

Увеличаване на броя на
полярните лисици в
Северна Скандинавия

