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Уважаеми колеги,
С работата си в инициативата за Въвеждане на действия за климата в програмата на българските
училища и детски градини вие се включвате в една голяма мрежа от преподаватели, педагози, специалисти, мениджъри, доброволци от цяла Европа и от много други страни в света, които вече със
сигурност знаят и осъзнават три неща:

• че има климатични промени,
• че те са повлияни сериозно от човешката дейност и
• че всеки един жител на планетата може лично, индивидуално и конкретно да допринесе за 		
намаляване на това въздействие само като се отнася смислено към всяка своя постъпка.

Тази инициатива е лесно осъществима и реалистична за прилагане, защото е свързана с ежедневието на децата и младите хора в детската градина и училището, в което учат. В нея конкретно се
занимаваме с начина, по който ползваме енергията в училище и в детската градина. В много училища в други страни ролята на педагог, който помага на учениците да избират поведението си по отношение на пестенето на енергия, влизат доброволци или специалисти от неправителствени или други
професионални организации. Ние решихме, че за да има траен резултат в България, инициативата
трябва да бъде дадена в ръцете на учителите.
Целта е в училищата и детските градини в България да мотивираме децата да ползват енергията разумно и да контролират постъпките си от гледна точка на „отпечатъка“, който оставят върху околната
среда, върху нашата планета.
Инициативата в училищата в България конкретно, е една част от голямата Европейска инициатива
за климата (EUKI), създадена и ръководена от Федералното министерство на околната среда на
Република Германия. Работата, която предстои, обаче, има много по-широка основа и перспектива и
принос към усилията на нациите на глобално ниво.

Какви са очакванията на всички участници в българската инициатива?
Очакванията ни са децата от детската градина до своето юношество да изградят поведение, насочено към пестенето на енергия, което от своя страна, допринася за намаляване на емисиите на
парникови газове в атмосферата, причиняващи климатичните промени.

Как ще го постигнем заедно?
Като обвържем знанията и уменията, които децата получават чрез актуалните учебни програми с реалното ни ежедневие и поведение, чрез осмисляне на всяка постъпка – планиране, действие, разбиране за последиците от нея – за всеки от нас, за по-широката ни общност в училището, семейството,
населеното място, поколението ни.

Какви са практическите действия?
Оставаме след часовете. В традиционната училищна практика този израз „след часовете“ битува
като най-приятната част от преживяванията в училище. Тогава учениците репетират в училищния оркестър или играят баскетбол на двора, или се занимават в свой кръжок по интереси, или просто си
стоят в двора и си говорят, или дълго се изпращат един друг до домовете си…
Съвременните практики в училищата, и още повече в детските градини, ограничиха това време „след
часовете“, но затова пък дават възможност за смислено прекарване на още някой час извън редовната програма за занимания с любим учител с нещо интересно. За такава форма на работа с учениците
става дума.
Ето какви са стъпките:
1. Ще създадете енергиен екип – група от деца, които стават отговорни за начина на ползване на
енергията в училище. Това е група от ученици или деца от детската градина, която се формира по
тяхно желание и със съгласието на родителите.
2. Паралелно с това или малко преди формалното създаване на енергийния екип ще инициирате
енергийна обиколка на училището или детската градина. В нея ще участват специалистите от
училището, които разбират от управлението на сградата, включително техническите лица и финансовите отговорници. Ще откриете местата, в които енергията „изтича напразно“ и ще се ориентирате какво може да се направи, за да се подобри положението.
3. Ще посветите време с енергийния екип за постигане на разбиране за това какво са климатичните
промени, как производството на енергия влияе върху тях и как може да се пести енергия в ежедневието.
4. Ще направите втора енергийна обиколка на училището, сега вече с ученическия енергиен екип,
за да направят децата енергиен профил на своето училище.
5. С децата ще проведете измерване на температурата и осветеността в сградата и ще се научите да
анализирате и обобщавате информацията.
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6. С вашата помощ енергийният екип ще набележи мерки за пестене на енергия.
7. И сега – децата в действие: да покажат на своите съученици, учители и родители какво трябва да
се прави , за да се пести енергия. Променяме поведението!
8. Ще постигнете с тях разбиране и за някои мерки, които не зависят само от поведението на учениците, а изискват и малки инвестиции и ще ги споделите с ръководството на училището.
9. Към края на учебната година ще сравните информацията за изразходваната енергия с тази от същите месеци на миналата година, ще изчислите спестената енергия и финансови разходи и ще
предложите как да се изразходват тези спестявания.
Ясно е, че за да се изпълнят тези девет стъпки, е задължително да имаме необходимата подготовка,
знания и помощни материали.
Това е и целта на тази поредица от образователни пакети, които са предназначени за българските
детски градини и училища – да предоставят основната информация и подготовка за работата на
енергийните екипи като форма за извънкласна работа „след часовете“ или във времето за игра в детските градини.
Важно е тук да отбележим, че макар и в по-ограничен вариант, инициативата беше приложена през
последните две години първо само в четири, а после в петнадесет български училища. Резултатите
показват спестявания на енергия и съответно на финансови разходи за електричество и отопление
средно от 7% за учебна година. Това, което са донесли заниманията с децата за тяхното гражданско осъзнаване, лидерски умения, широта на знанията за света и удоволствието от самите занимания, засега не сме успели да измерим в проценти…

Как са създадени тези издания?
Цялата поредица съдържа по един комплект помагала за предучилищна възраст и за началната училищна степен и четири – за основното училище, които са обособени за учителите по физика, химия,
биология и география. Те съдържат много по-широки идеи и знания от конкретните по темата за пестенето на енергия, които ще е интересно да се използват в работата с децата в училище и детската
градина.
Автори на материалите са университетски преподаватели с много опит в повишаване квалификацията на българските учители, писане на учебници и помагала, формиране на политиките за образованието в България и най-важното – с вкус и стремеж към нововъведенията и любопитство към
съвременния свят.
След прилагането на инициативата през една пълна учебна година в над четиридесет училища и
около петнадесет детски градини от цялата страна, ще обсъдим опита си и ще допълним и завършим изданията, за да ги предоставим на всички в страната, които имат желание и интерес да пестят
енергия и финансови средства като формират съзнателно разбиране и поведение към климатичните
промени и енергията. И разбира се, които имат вкус към новаторските идеи и тяхното осъществяване.

Защо Националният доверителен екофонд се зае с тази инициатива?
Националният доверителен екофонд съществува вече почти двадесет и пет години. През всичките
тези години той финансира предимно инвестиционни проекти, които допринасят за опазване и подобряване състоянието на околната среда в България. Има опит в няколко направления като управление качеството на водите, управление на отпадъците и стари замърсявания, опазване чистотата на
въздуха, опазване на биологичното разнообразие. През последните осем години фокусът на инвестиционните проекти, финансирани от НДЕФ, е енергийната ефективност на публични обекти. През тези
години фондът финансира проекти за подобряване енергийната ефективност на сградите на над сто
училища и още около петдесет детски градини в цялата страна.
През последните четири години за нас стана много актуален въпросът как се ползват тези сгради, в
които вече сме вложили по стотици хиляди левове. Ако те не се стопанисват и ползват рационално,
инвестираните средства не са ефикасни. Затова ни интересува как ползвателите на обектите с поведението си допринасят за постигане целите на публичните инвестиции.
Започнахме с образователните институции, с децата, а сме готови и имаме намерение да приложим
тези инициативи за всички публични сгради, в които инвестираме публични средства за енергийна
ефективност – административни сгради, читалища, спортни обекти, общежития, университети и др.
За Националния доверителен екофонд тази дейност не е проект, а е постоянна инициатива и е израз
на политиката на фонда за висока ефективност.
Всички материали от изданията, както и всички образци на работни листове и шаблони са достъпни на интернет адрес http://education.ecofund-bg.org/документи-материали/

Камелия Георгиева, ръководител на екип
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Концептуален модел на обучението на учителите
за началния етап от основното образование (ЕКР/НКР, 2012)
Представеният модел за устойчиво развитие осигурява бъдещето на поколенията на планетата
(икономика), справедливи възможности за природосъобразен живот (екология) и равноправие
за всички хора в световен мащаб (социален афинитет). Проектът TICA за опазването на климата
и съхраняването на енергията се основава върху изградените в образованието компетенции за
устойчиво положително отношение към природно-социалното единство. Тези компетенции се
проследяват в настоящия учебник за обучение на учители като резултат от опазването на климата, глобализацията, отговорното потребление, културното многообразие и социалната справедливост (вж. „устойчиво развитие“ на адрес http://www.bne-portal.de/de/einstieg).

УСТОЙЧИВОСТ
Икономическа

Екологична

Социална

Екологичното измерение на устойчивостта (ЕИУ): този стълб, представен в модела в европейското образование, често се свързва с „екологичното образование“. Той гарантира положителната връзка с природата, изисква да се мотивира, да се демонстрира и да се установи/тества
екологично съзнателно поведение, както и да се оценят възможностите за действие в природозащитната дейност на подрастващите.
Икономическото измерение на устойчивостта (ИИУ): този стълб предполага осигуряване на
уважение към околната среда, ефикасно вземане на решения за оскъдните ресурси и устойчивостта на бизнеса. Учителите водят учениците към осъзнаване на необходимостта да се живее
без чувство за центриране върху лукса и потребителството, а обратно – с подпомагане развитието на екосистемата в природната среда. Области на обучението по темите на проекта TICA
са: спестяването на енергия, чистотата на въздуха, на водата, на растителния и на животинския
свят. Центарлни ключови понятия по темите са: пестене на енергия, осветление, отопление,
устойчива мобилност, устойчиво потребление, начин на живот и др.
Социалното измерение на устойчивостта (СИУ): този стълб в европейски план изисква глобална социална справедливост и отговорност към климатичните промени за осигуряване на
комфорт на бъдещите поколения за живот на нашата планета. Учебни области от ключови понятия са: живот с респект към мира и човешко достойнство, отговорно участие, ненасилствено
отношение към конфликти, честване на мултикултурни и мултирелигиозни фестивали и учене от
други култури и пр.
Въпросник за модерирането на нагласи по темата.
Бихте ли подредили според вашето мнение приоритетите, които вие виждате по темата в
трите стълба на образованието в устойчиво развитие. Използвайте знак (+).
Таблица №1
Приоритети
Респект към човешкото достойнство;
Природолюбие;
Повишена ефективност на производството и потреблението;
Опазване на екосредата;
Интеркултурни прояви към света.;
Респект към околната среда, без да се живее с чувството за фокусиране върху лукса и потребителството без оглед на унищожаването на екосистемата;
Прояви на ограничения в потребителството;
Повишена ефикасност на производството и потреблението;
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ЕИУ

ИИУ

СИУ
+

Спестяване на оскъдните ресурси;
Ефикасното вземане на решения;
Мултирелигиозни прояви към природата;
Проява на спестовност;
Устойчивостта на бизнеса;
Спестяването на електричество;
Живот с респект към мира;
Чистотата на въздуха;
Спестяване на водата;
Учене от други култури;
Спестяване на топлинна енергия;
Глобална справедливост за живот в чиста природа;
Отговорно участие към живота в природата;
Опазване на растителния и на животинския свят;
Положителна връзка с природата;
Преодоляване на конфликти при потреблението;
Разумно потребление на осветление;
Пестене на енергия;
Отговорно отношение към потреблението на следващите поколения;
Екологично съзнателно поведение;
Устойчива мобилност;
Разрешаване на противоречия;
Природоохранителна дейност;
Устойчиво потребление;
Използване на естествени възобновяеми суровини;
Устойчиво потребление на населението (сезонно/регионално);
Съхраняване на биоразнообразието;
Устойчиво използване на природните ресурси;
Други……..
Общо
1.1. Образователни цели на проекта, отнесени до училищните институции в началния
етап 1 – 4 клас.
Образователните цели по проекта надграждат учебното съдържане в задължително-избираеми предмети или в занимания по интереси в областите от природонаучни и технически компетентности като интегрирано съдържание и специфични цели за изграждането на:

• образователни компетенции при поемането на отговорност за осъзнаването на последствията от собствените действия, които вредят или подпомагат живота на планетата Земя;

• образование за устойчиво развитие, чиято основна цел е споделянето на компетенции

за съзидателност в „дизайн-процес“ за идеи с грижа към бъдещето на природни обекти,
което съответства на обективно разпознаваемите компетенции като активно присъствие;

• систематизиране на елементите в тематичното съдържание „Природата около нас“, „Опаз-

ване на околната среда и живота на човека“, „Жизнени процеси“, „Движение и енергия“,
„Планетата Земя“ на ключови ядра в опита за:

»» опознаването на взаимовръзката между организми, потребности, и условия за живот в
средата;
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»» включването в институциите на спецификата на образователния проект „Климат, енергия, устойчивост“, интегрирана към образователното съдържание в учебни програми за
ЗИП/ЗИ (Наредба 13, ГЗЕИО);

• обвързване на тематичните области „Използване на енергия – Спестяване на енергия“ и

„Промени на климата – Опазване на климата“ за изследване и осъзнато оценяване на мостри от практиката като ефект от необходимостта за „Спестяване на енергия – Опазване на
климата“. Тези връзки са надпредметни и взаимно се обуславят;

• трениране на техники за трансверсални (за няколко учебни предмета) и универсални (общи
за всички предмети) компетенции при самооценяване и саморегулиране;

• прилагане на интерактивни технологии за:
»» възприемане на достъпни примери за биологичните закони в тяхната взаимовръзка,
»» приложение в ежедневната практика на интерактивни форми за индивидуализиране и
диференциране на интеракцията;

• демонстриране на екологично отговорно отношение за опазване на климата, спестяването
на енергия и устойчиво отношение към биологичното разнообразие;

• индивидуализиране и прагматизиране на самостоятелните форми на активност, които се

усъвършенстват и намират ново приложение във възможно най-благоприятни варианти за
визуализиране и за практическо демонстриране на оценки;

• затвърдяване, трасфериране (пренос) и презентиране (представяне) на поведенчески опции като избор, на тяхното назоваване и съвместно оценяване;

• възможности за избор и креативност на учителя при прилагането на темите и използването

на примерните теми, на предложените интерактивни технологии и на визуален стимулен
материал в учебните пособия за учители и за ученици;

• връзка на учебните предмети за началното училище с проекта за възпитаване на енергийно ефективно поведение, определена от основните понятия, от принципите за съставяне и
използване на университетския учебник и от представената и одобрена учебна програма по
проекта;

• понятийният апарат се обновява като резултат от включени важни образователни теми,
предназначени за учители в началния етап в „Учебните свитъци“ по проекта и чрез конкретизирана интерактивната технология за адаптирането им в очаквани резултати;

• при обособяването на тематичната насоченост се моделират знакови мостри, които насочват към интерпретираното съдържание. Проектът интегрира тематично съдържание за
опазването на климата и пестенето на енергия, постига устойчиво развитие по изпълнена
образователна проекция, предназначена за началното училище в определените интегрирани съдържателно области от първи до четвърти клас.

В областта на тематичната компетентност „Изучаване“ по предложените теми се стимулира насоченост към разпознаване, уточняване на признаци, свойства, качества, процеси и др., тяхното
информирано систематизиране при преход от общи и неточни представи към знания, факти и
обобщения. Стимулира се компетентност за информиране (търсене и подреждане на информация), за насочване към познанието и радост от срещата с ново съдържание. Учениците приемат
целенасочено дидактични задачи, прилагат конкретни теми в нови съдържателни области, решават проблеми. Изучаването означава ориентирано и основателно придобиване на опит и се
свързва с темите като варианти на тези по „Околен свят“ и „Човекът и природата“ – „Роден край
и природата около нас“, „Тела и вещества“, „Сезони“, „Организмите и тяхната среда за живот“.
Чрез проектното обучение по настоящия пакет, Наредба № 13 за ГЗЕИО и с изменението на стандарта за Приобщаващо образование, съгласно Решение на МС 776/30.10.2018 през 2019 г. тези
теми се надграждат чрез предложения, разработени за учителите и институциите, участници в
проекта.
В областта на тематичната компетентност „Оценяване“ става дума за критична рефлексия и
присъединяване към пример, идея, проект. Тук учениците се фокусират върху допълнително
формулиране на въпроси, споделят предложения, очакват приемане или отхвърляне на решения. Чрез този комплекс се използва взаимовръзката „изучаване-преценка“. Надграждат се тематичните области от учебни предмети, свързани с „Чистота и здраве“, „Опазване на околната
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среда и живота на човека“, „Човекът и неговото здраве“, „Човекът и здравословният начин на
живот“.
В областта на тематичната компетентност „Прилагане/Апробиране“ се упражнява способност за
изпробването на възможности, но във връзка с практика и действия, съпроводени от устно или
писмено представяне и излагане. Тук се демонстрират готовности за осъзнато апробиране, за
техния разумен избор, провокирал крайното решение, за способността ученикът да се противопостави и устои в ситуация на конфликт, да се сблъска с интересите на другите, да оцени директни или индиректни преимущества от избрано поведение. Подходящи са теми като „Жизнени
процеси“, „Движение и енергия“, „Планетата Земя“.
Принципите за систематизирането на три вида стратегии в начална училищна възраст по настоящото проектно обучение в съответствие с Наредба № 13 за допълнителни дейности в НУ по
темата „Устойчиво развитие-климат-енергия“:

• Стратегия за достатъчност
• Стратегия за ефективност
• Стратегия за съгласуваност

Интерактивен тренинг
Моля да обозначите с ключовата дума стратегията, като използвате за асоциация подсказаната.
Поставете със стрелки съответната стратегия като съответстваща на примерите за постигането
ѝ в училище. Попълнете празните колонки. В последната изберете пример от вашата институция
в това отношение досега.
Таблица №2
Стратегии

Примери

Примери от
училище/клас
(посочва се институцията)………..

……………
(Намаляване)

Използване на интерактивни техники за поведение, намаляващо разходите на училището (участие на класа и учителите в енергоспестяващи
проекти).
Изолирането на фасадата на училището, намаляването на температурата в помещенията
(класна стая, салони, коридорно пространство
и др.) чрез регулирането на термо-вентила води
до спестяването на финансови средства.
С енергоспестяващите електрически уреди учениците се приобщават към устойчиво спрямо
природата поведение, възниква осъзнатост на
правила на поведение към околната природна
среда. Важно е като бъдещо поколение на земята учениците да придобият нагласи към модерната техника, поведение в бита и безопасно за
себе си и за природата отговорно отношение.
Необходими са осъзнати спестовни действия на
подрастващите и щадящо отношение към ресурсите.
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Стратегии

Примери

Примери от
училище/клас
(посочва се институцията)………..

…………………………..
(Подобряване)

…………………………
(Променяне)

В училище може да се използват многократно
материали, учебници, помагала (от хартия, картон, които се рециклират), ученически пособия.
Използването на кутии, картони, други материали от текстил и пр. могат да се използват при
комбиниране дейността на обслужващия персонал, на семейството с функционирането на учениците по теми в учебните предмети. Подръчните и изработени от учениците конструкции и
моделни средства от подръчни отпадъчни материали (кърпички, чорапи, ръкавички и др.) са
креативни прояви на учениците в свободната и
интуитивна основна форма на изява на „самостоятелност, дълг и отговорност“ (Играещият човек на Йохан Хьойзинха).
Компостирането на естествени материали може
да бъде подходящ елементарен опит или етапно
експериментиране в училищния двор, опитното
поле, ученическата овощна градина, терариума,
аквариума.
Съблюдаването на оптимален климат в интериора с проветряване и здравословна среда на топлината в него се свързва с тази стратегия.

1.2. Учебната програма за обучение на учителите
Учебната програма, съответстваща на съдържанието на настоящия учебник за учители, е представена в Приложение №1 в електронния диск (CD) с обучителни материали за началното училище, разработени в единство с темите като комплект за обучение за училищната мрежа и за
учителите в нея. Обучението на учителите се извършва по 8 теми, съответстващи етапи и обучителна технология от форми и методи, разпределени за 32 учебни часа. Представянето им в
Приложение №1, заедно с принципите на реализирането на обучението в диска, е за да се
подпомогнат учителите при актуализиране на нагласите им за участие в интерактивни форми в
първия етап на реализирането на проекта, както и в по-нататъшната им дейност в обучението
на учениците. Приложенията са номерирани според мястото им в темите на учебника. В електронния носител е изписан номерът на темата, в която се предоставя необходимата допълнителна информация.
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Първа тема. Климат и биологично разнообразие
Подкрепяща информация по темата ще намерите в Приложение №2 в електронния носител (CD) с комплект от интерактивни ресурси.
Децата в началното училище ще учат и ще ги изпитват за изменението на климата!
Това предвижда законопроект в американския щат Кънектикът, САЩ от 2019 г. Задължително
училищно обучение в сферата на изменението на климата от началните класове в държавните
училища в американския щат Кънектикът, предвижда още законопроектът. Той е внесен от новоизбраната в щатската Камара на представителите демократка Кристин Палм. Ако предложението ѝ получи подкрепа, то би се превърнало в първия закон в САЩ, който прави задължително
образоването по темите за изменението на климата.
„Много училища вече направиха изучаването на изменението на климата избираем предмет,
но не вярвам, че трябва да бъде избираем. Изменението на климата е толкова спешно и заплашително, че трябва да бъде основен приоритет в образованието на децата. И мисля, че това
трябва да започне рано, така че да няма извинение децата да растат в неведение за това какво
се случва“, аргументира се Палм. В САЩ действат т.нар. научни стандарти от следващо поколение, които превръщат изучаването на изменението на климата в основно за образованието.

Основни понятия и проблеми по темата
Какво е климат?
Климатът е многогодишен режим на времето, проявяващ се в закономерната последователност
на всички наблюдавани на дадено място времена.
Климатът е сумата от възможните на определено място състояния на времето, включващо тяхната типична последователност – както дневните, така и сезонните им колебания. Климатът описва времето или климатичните условия през всички дни, включително крайните стойности през
отделните сезони и колебанията, които се дължат на специфичното географско местоположение на региона. Свидетелства за климата са метеорологичните данни по дати. Времето във всяка
конкретна местност и регион може да се променя бързо на всеки час, всеки ден, всеки сезон или
всяка година, дори когато климатът остава непроменен. То е състоянието на атмосферата и се
проследява по: температура, валежи, влажността на въздуха и атмосферното налягане, силата
и посоката на вятъра и температурата на водата. Задава се за конкретни области. Чрез наблюдение хората установили, че промените на времето на дадено място се повтарят приблизително
всяка година, закономерни са. Световната метеорологична организация съхранява данни за
климата от преди тридесет години, за да може да се обсъжда климата въобще. Многогодишният режим на времето на дадено място се нарича климат. Елементите на климата са температура на въздуха, валежи, атмосферно налягане, ветрове.
Какво е изменение на климата?
Изменение на климата е трайна промяна на някои или всички характеристики, описващи средното състояние на времето като температура, посока на въздушните течения или валежи в дадена местност, регион или в мащабите на цялата планета. Промените могат да включват както
изменения в средните стойности на климатичните условия, така и изменения по отношение на
това, колко често се променя състоянието на времето нагоре и надолу от тези средни стойности.
Те могат да бъдат предизвикани от природни процеси или явления, като например изригвания
на вулкани, промени в слънчевата интензивност или много бавни промени на океанските течения или земната повърхност, което от гледна точка на времевите мащаби заема десетилетия, векове или по-дълъг период от време. Наред с това дейността на хората, особено в по-богатите
и индустриализирани страни, включително и в Европейския съюз, също може да бъде причина
за изменение на климата. Централите, които ни снабдяват с електроенергия и топлина за домовете ни, автомобилите, които ползваме, самолетите, с които летим, заводите, които произвеждат купуваните от нас стоки, стопанствата, в които се отглежда храната ни – всички те спомагат
за изменението на климата, като отделят така наречените „парникови газове“.
Какви са промените в климата?
Изразяват се в горещини, силни валежи, продължителни засушавания, това са доказателствата
за промени в климата, които се наблюдават в наше време в световен план. Следствията от пови-
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шаването на температурата на въздуха и затоплянето на водата в моретата сега са най-големите
проблеми на човечеството. Изменението на климата вече е започнало. От 1850 г. средната температура се е покачила с 0,76°C, а средната температура в Европа още повече –с близо 1°C, като
най-бързото покачване се наблюдава през последните 30 години. Общо 11 от последните 12 години са най-горещите, измервани досега (т.е. от 1850 г. насам, когато за първи път са изработени
инструменти за сравнително точно отчитане на температурата).

Интерактивна технология – игрови тренинг
Симулативни игри – Метаморфози на персонажи
Цел на ролевата симулативна игра: създаване на настроение при обсъждането на темата в обучителния курс и готовност за съобразяване с гледни точки по отношение на необективна (измислена, неистинска, фалшива) информация, странна гледна точка, измислен персонаж, имитационни игрови действия.
Игрови действия:
В първата сесия на обиграването играещите в групи по трима избират роли. Опитват се да приемат като начало представения сюжет на деловата симулативна игра. Изказват мнения и съображения по персонажите, представеното пояснение на поставящия казуса.
Водещият на игровия тренинг трябва да предложи варианти за участието на всеки един в малката група при преходи между ролите. В празното каре се маркират реплики и действия в дообогатяването и развитието на игровите действия между персонажите.
Във втората сесия на обиграването всяка от малките групи представя пред другите въз основа
на извършената трансформация на сюжета и обогатяването му пред останалите по посока на
информационното каре (текстове в него) възможност за отгатване на персонажи (имена, професии, образование, местообитание във времето и в пространството и др.), за това кой реално
е бил носител на това действие в групата, как биха се разменили репликите при друг носител на
ролята на персонажите.
В третата сесия на обиграването може да се оформи „жури“, което след провеждането на втората сесия да избере най-фрапиращите и неочаквани сюжетни метаморфози и да излъчи найкреативна „малка играеща група“.
Очаквани компетенции: креативни, медийни, природонаучни компетенции.

ДНЕС СМЕ
ПОКАНИЛИ УЧЕН
ДА ГОВОРИ ЗА
СЛЪНЧЕВАТА
СИСТЕМА...

...ЗА ДА ИМА
БАЛАНС
СМЕ ПОКАНИЛИ И
ЧЛЕН НА
ОБЩЕСТВОТО
ПЛОСКА ЗЕМЯ.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………...........

Фиг. 1

Модериране на нагласи. Какъв е вашият „екологичен отпечатък“?
В проекти, посветени на работа в образователните институции в Берлин, са разработени материали за свободно ползване в масовата практика. Там се съдържа и примерен тест за разбиране
как поведението ни влияе на околната среда. В приложените въпроси се съдържа информация
за индекса Ecological Footprint (екологичен отпечатък, следата от стъпалото ви, която оставяте на Земята), използван за сравняване на изразходваните от човека природните ресурси
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с възможностите на планетата да ги възстановява. Този индекс представлява „продуктивната
площ, необходима за осигуряване на възобновяемите ресурси, които човечеството използва, и
за поглъщане на неговите отпадъци“ (https://www.endlich-wachstum.de/arbeitsmaterial/).
Разработени са и други два подобни индекса – Water Footprint (воден отпечатък), който измерва
присвояването от човечеството на питейна вода в обеми консумирана и/или замърсена вода, и
въглеродния отпечатък или общото количество парникови газове, произведено пряко или индиректно за поддържане на човешките дейности.
Тези индекси за дадено население (град, фирма, нация, или цялото човечество) ни позволяват
да оценим „натиска“ си върху планетата, което ни помага да управляваме екологичните си активи по-мъдро и да вземаме лични и колективни мерки в помощ на един свят, в който човечеството
живее в пределите на планетата Земя.
Същевременно, сравняването на „нашите“ стойности на екологичния, водния и въглеродния
отпечатък с тези от „глобалния юг“ позволява да видим несъответствията и да различим отговорностите си като жители на Балканския полуостров към останалите общности, които търпят
последствията от нашия модел на развитие, и да намалим динамичното си въздействие върху
екосистемите. Трябва да издигнем посланието, че промяната е възможна и че, за да намалим
въздействията на климатичните изменения, всички ние трябва да действаме локално, започвайки от ежедневието си.
Какъв е вашият екологичен стил? Тест за „влюбени в живота на Земята“ еколого-ориентирани жители, които имат отговорност към света и поколенията в него. Проверете
какво искате от света и каква част от ресурсите на „една, две, три или повече Земи“ като
нашата планета са ви нужни за него.
Като цяло – какъв е вашият „екологичен отпечатък“/номерът на вашата „обувка“, оставяща
следа върху Земята? Екологичният ви стил дава информация за степента на индивидуалните
ресурсни възможности за екосъобразен живот и позитивна нагласа към опазването на климата и спестяването на енергията. Насочва и към отношението ви към продукцията от селското
стопанство, от индустрията, както и към проблемите на безопасен за климата транспорт. Как се
отоплявате, какво е поведението ви спрямо СО2, каква е ориентацията ви към био-земеделието
и опазването на горите?

Интерактивен тренинг – тест за визуализиране на „екологичен отпечатък“
при съчетаване на самостоятелна работа и работа по групи.
Моля да използвате Приложение №3 във втора тема и да попълните по-долу междинните резултати – вашите и средните стойности на членовете в екипа ви по четирите основни критерия:
Жилище и енергия, Хранене, Разходи и Мобилност.
Междинен резултат.
1. Междинен резултат =……….(личен)……….(средна стойност на групов).
2. Междинен резултат =……….(личен)……….(средна стойност на групов).
3. Междинен резултат =……….(личен)……….(средна стойност на групов).
4. Междинен резултат =……….(личен)……….(средна стойност на групов).
Вашият сумарен резултат (максимален 721) е…..(личен)…..(средна стойност на групов).
„Екологичен отпечатък“ – резултати за наличие на компетентности за устойчивост и
екологосъобразен живот на Земята.
0 - 200 точки. „По-малък сте от Земята“, поставяте нея, а не себе си на първо място в живота
си. Поздравления! Вие сте пример за позитивен житейски стил. Ако всички обитатели на
нашата планета имат „екологичен отпечатък“ като вашия, планетата и ресурсите ще стигнат, за
да се покрият нуждите на населението по света днес.
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201 – 400 точки. Трябват ви от „една до две Земи“ за вашите нагласи и потребности. Не е лошо!
Вие попадате в този житейски стил, който се разпростира в границите на около два пъти повече
ресурси от тези, които са възможни днес на Земята. Такива са хората в развитите индустриални
страни като Германия, например.
401 – 600 точки. Трябват ви „две до три Земи“. Ако всички живеят като вас, ще ни трябва два/
три пъти повече повърхнина и ресурси на нашата планета Земя. Потребностите са на първо място за вас, а начинът на осигуряването не е толкова важен. Стъпките ви са огромни… екологичният отпечатък – също. Вие се отдалечавате много от един устойчив начин на живот на Земята.
Повече от 600 точки – повече „от четири Земи“. Ако има повече жители на планетата ни с вашия житейски стил, тя скоро ще колабира. Само защото в света има все още развиващи се страни
с по-малък „екологичен отпечатък“, които не използват много количество ресурси, а населението им е свикнало на ограничения и природосъобразен живот, вие имате щастието да сте стъпили
все още на Земята.

Интерактивен тренинг
Дискутирайте в екипен план какви са максималните ви стойности в отделните междинни
резултати. Къде бихте могли да се ограничите? От какво се увеличава вашият екологичен отпечатък?
Направете договор със себе си, за да попаднете една степен по-надолу в общия ви „екологичен
отпечатък“. Какво ще напишете в него...
Кои от предложените възможности са илюстрация на влиянието на тази тема върху вашия
опит? Моля да ги отбележите индивидуално и да ги обобщите в екип. Това може да се приложи
по-нататък във всяка тема.

• Информиране/Затвърдяване,
• Обобщаване/Трансфериране,
• Презентиране/Проблематизиране.
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Втора тема. „Опазване на климата“,
„Какво означава климатичен баланс?“
В процеса на развитието на живота на Земята климатът се променя по-бързо или по-бавно, което
е нормално. Но настоящите промени са изключително значими – те нямат природни причини, а
са предизвикани от хората. Емисиите на парниковите газове, експлоатацията на природните ресурси, нарастващото урбанизиране и промените при употребата на почвения слой така силно са
повлияли върху Земята, че климатът се е променил бързо, силно и ясно изразено. За съжаление
сега тези тенденции не може да се преустановят, а само да се ограничат. Климатът на Земята се
променя с различно темпо от самото ѝ начало, но винаги с бавни колебания в сравнение с настоящите. Отчитането на скоростта на промените е важна – тя е така наречената „времева скала“
на измененията и позволява да разберем различния принос на естествените и антропогенните
дейности за климатичните изменения.
Учените в областта на климатологията са определили, че „средната температура се регулира
от равновесието между входящата и изходяща енергия, която определя енергийния баланс на
земята“. Следователно, всеки фактор, който променя количеството на входящата или изходящата енергия за дълъг период от време (десетилетия или повече) може да причини климатични
изменения. Някои от тези фактори са естествени или „вътрешни“ за климатичната система – вулканичната дейност, слънчевата енергия или орбитата на земята около слънцето.
Другите причини са „външни“ за климатичната система и се наричат „климатични фактори“ –
идеята е, че те тласкат климата към ново дълготрайно състояние. Това състояние може да е потопло или по-хладно, според причината за изменението. Различните фактори действат с различни времеви мащаби, като не всички причинители на изменения на климата на земята в далечното
минало имат отношение към сегашните климатични изменения. Двата природни фактора, които
имат отношение към времевите мащаби на сегашните климатични изменения, са промените на
вулканичната дейност и слънчевата радиация.
Когато моделите включват само естествените климатични фактори (колебанията в силата на слънчевите лъчения и вулканичните изригвания), не могат да възпроизведат точно затоплянето, наблюдавано през половината на миналия век. При включване на човешкия фактор
(парникови газове), моделите възпроизвеждат скорошните увеличения на температурата в
атмосферата и в океаните“. Източник: http://www.sameworld.eu/bg/otkriite-proekta/klimatichniizmeneniya
При сравнение на причинените от човека климатични фактори се вижда, че определено найголемият фактор за климатичните изменения през последните петдесет години е драматичното
натрупване на въглерод от антропогенни източници.
Климатичният баланс е взаимовръзката между вътрешните и външните фактори, отчитащи
общия енергиен баланс чрез дефинициите на енергийните ресурси, преобразуването им, производството и потреблението им. Важни моменти са балансите на енергийните продукти – въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия.

Интерактивна моделна технология
Интерпретирайте информацията от предходната тема с илюстрациите и подберете от
представените по-долу текстове със съответна буква, с които да ги свържете. Запишете ги
в полетата под илюстрациите.

Стопяване на ледник и айсберг

Увеличаване на СО2

Изсичане на гори
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Подкрепяща информация
a. При топенето на ледниците на Южния полюс и в Гренландия възникват невероятни количества от разтопен лед. В резултат на това нивото на водата в моретата и в океаните се повишава и залива многобройни заливи, като застрашава много крайбрежни градчета. По-малките
столици на островни населени места могат да потънат.
b. Силни бури и наводнения, свързани със затруднения в социалния и в икономическия живот в
много региони по земното кълбо водят до значими вреди в стопанството на тези местности.
c. Същевременно в други региони валежите намаляват, почвата става неплодородна и резултатите от добивите са неблагоприятни. Пустинните зони се увеличават и милиони хора се принуждават да напуснат своите родни места. Там, където намалява питейната вода, се правят
опити да бъдат използвани малкото налични извори, стига се до противоречия при ползването им, даже до въоръжени сблъсъци на групи от хора.
d. Животинският и растителният свят трябва да се адаптират към променените житейски условия, които налагат промените в климата. Там където не падат валежи, определени растителни видове изчезват, а това води и до изчезването на определени животински хабитати.
e. Много животни и растения не успяват да се приспособят към променения природен свят и
са заплашени от смърт. Това е обезпокоително във връзка с изхранването на населението на
планетата.
f. Промененият климат води до заболявания – „прави болни“ организмите. В горещия климат
се разпространяват по-лесно тежки заболявания, застрашават се световните здравни организации.
g. Във водните басейни климатичните промени заплашват също здравето на хората. При меки
температури се появява цъфтеж на водорасли и други организмови промени в моретата,
които увреждат при допир здравето на хората чрез предизвикване на алергии и вреди от
замърсяването, увреждащи стомашно-чревния тракт и черния дроб. Особено когато това се
съчетае с недостатъчно добра политика за отвеждането на отходни води, липса на пречиствателни станции и недобра лична хигиена, могат да се предизвикат епидемии.
h. При промяната на климата тропически насекоми стават присъщи в някои територии на европейските страни, те предизвикват опасни болестни състояния, придружени с висока температура, треска и в някои случаи завършват с фатален край.
i. Увеличаващото се затопляне и свързаните с него климатични промени застрашават живота
и житейското пространство на хората, животните и растенията. Тези отрицателни следствия
трябва да се осъзнаят и да се съдейства за стопирането на климатичните промени.
Но как да се овладее един такъв глобален проблем? Също като всеки един малък проблем:

• да се познават причините за проблема.
• да се създаде политика от прилагането на фактори за противодействие на причинителите
на проблема.

• да не се допуска по-нататъшното действие на причините или поне да се намали силата на
тяхното влияние.

Опазването на климата и енергетиката са два взаимно свързани аспекта, тъй като изгарянето
на изкопаеми горива води до емисии на парникови газове. Сега е по-важно от всякога да се използва енергията ефективно. Във връзка с това компаниите и фирмите инвестират в намаляване
потреблението на електроенергия чрез закупуването на нова енергоспестяваща техника, икономия на енергия за отопление и осветление. В образованието се спазва политика по осъзнаването
на необходимостта от енергийна ефективност.
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Интерактивен тренинг
Моля, попълнете по-долу в таблица №3 представения списък от принципни основания за преодоляването на климатичните промени, като влезете в „ролята“ на субектите в системата
на образованието, отчитащи значението им. Попълнете индивидуално, а после се обединете
около групово решение.
Таблица №3
Принципни основания

Учители

Ученици

Родители

Външни
партньори

Устойчивост, основана на икономически,
екологични и социални критерии като найважен приоритет:
Нови идеи и цели в образованието, които да
ги обяснят.
Търсене на нови партньори – заинтересованите лица клиенти, доставчици, акционери,
служители и съмишленици за превръщането
на мениджмънта на околната среда в ключов
елемент от бъдещите проекти и форуми в
общността.
Реализиране на частични проекти по паралелки, при въвеждането на ЗИП, на занимания по
интереси чрез стандарта за ПО и промените в
него от 2018 г.
Обединяване около институционални политики по съблюдаване на нормите и стандартите за опазване на околната среда, с цел минимизиране влиянието върху околната среда и
свеждане до минимум на замърсяването.
Институционална осъзната отговорност
по отношение на околната среда в училището:
Споделяне на добри практики за създаването на нагласи и увереност, че опазването на
околната среда не спира до територията на
класната тая, коридорите, училището, а ще се
направи повече от това, което се изисква от
нас по стандарти, учебни програми и проекти.
Поддържане на постоянна пряка връзка с природата, която чрез работата в естествените
природни кътове, опитни полета, дворни и
междублокови пространства се обвързва с
идеята за опазването и на околната среда и
нейната устойчивост в населеното място.
Осъзнатост на личната отговорност по
отношение на околната среда и привличане
на обществеността:
Поддържане на връзката с природата, обвързване с идеята за опазването и на околната среда и нейната устойчивост.
Разбиране важността на задължението на всеки и активно участие в постигането на общите
цели.
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Принципни основания

Учители

Ученици

Родители

Външни
партньори

Опазването на околната среда е отговорност за енергийната ефективност всеки
от нас:
Стимулиране на желание за поемане на отговорност и за ангажиране с конкретни дейности за резултатите от индивидуални и групови
действия.
Децентрализиране на управление на отговорността по извънучилищни и извънкласни
решения за правилно обосноваване на избор.
Осъзнаване на отговорността за околната
среда и възпитаване на отговорно отношение
сред субектите на всички равнища.
Управляване на субектите в институцията и
извън институционален план за съвместни
усилия в училище, вкъщи и на обществени
места за опазване на околната среда във всички области на живота.
Устойчивост и стремеж към продължителен напредък в опазването на околната
среда:
Подпомагане за съхраняването на ценните
природни ресурси за бъдещите поколения.
Публичност за съответствие на училищната
система за управление опазването на околната среда с други институции – партньори.
Други
Два аспекта на мерките за изменението на климата – адаптация и смекчаване. Законът за
ограничаване на изменението на климата е в сила от 11.03.2014 г. и регламентира цялостната
политика на страната в областта на изменение на климата. Изменението на климата има два
аспекта:

• смекчаване означава намаляване на емисиите на парникови газове от всички сектори на

икономиката и от ежедневния ни живот. За целта се изпълняват различни мерки за енергийна ефективност, за преминаване към горива с ниски нива на емисиите на въглероден
диоксид и др.;

• адаптация означава предприемане на действия за приспособяване към измененията на
климата, които вече са настъпили. Адаптационните мерки също се отнасят до всички сектори на икономиката и до ежедневието ни, включително до здравето на хората.

Интерактивен тренинг
Моля да анализирате подкрепящата информация за климатичния баланс и неговите сценарии
според Европейската законодателна политика от Приложение №4, проблематизиращо
тема №2 (Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени, А., Попов, М., Попова, С. Димитров, „Околна среда 2007-2013
г.“). Кой от четирите по-долу представени сценарии е за вас най-значим при включването ви
по този проект в обучителния курс? Мотивирайте се с факти от подкрепящата информация.

• Сюжетна линия и семейство сценарии A1: бъдещият свят се характеризира с бърз икономически растеж, броят на населението в света достига своя пик в средата на века, след което
намалява, бързо се внедряват нови и по-ефективни технологии.

18
РАБОТЕН ВАРИАНТ

• Сюжетна линия и семейство сценарии A2: много хетерогенен свят, с постоянно нарастващ
брой на населението и регионално ориентиран икономически растеж, който е по-фрагментиран и по-бавен в сравнение с останалите сюжетни линии.

• Сюжетна линия и семейство сценарии B1: бъдещият свят е конвергентен със същите тен-

денции в броя на населението като при сюжетна линия A1, но с бързи промени в структурата
на икономиката, насочени към развитие на сектора на услугите (вкл. на информационните),
намаляват материалоемките производства и се внедряват „чисти” и спестяващи ресурсите
технологии.

• Сюжетна линия и семейство сценарии B2: това е свят, в който проблемите се решават на

местно или регионално ниво на основата на принципите за устойчиво развитие, населението непрекъснато се увеличава, но с по-ниски темпове в сравнение със сюжетна линия А2,
икономическият растеж е с умерени темпове.
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Трета тема. Средства за живот и климатичен баланс
Опазването на околната среда е практика за защита на природната среда на индивидуално, организационно или правителствено ниво, в полза както на околната среда, така и на хората.
Въпросите на околната среда се решават чрез застъпничество, образование и активно партниране.
Устойчивостта е ключът за предотвратяване или намаляване на въздействието на екологичните проблеми. Сега има ясни научни доказателства, че човечеството живее неустойчиво и че
са необходими безпрецедентни колективни усилия, за да се върне използването на природните ресурси от човека в рамките на устойчиви граници.
По понятни причини климатолозите не могат да осъществяват експерименти върху реалната
климатична система, за да идентифицират ролята на определен процес, предизвикващ климатични промени. Поради тази причина те използват компютърно базирани климатични модели
за тестване на своите хипотези. Тъй като моделите са само опростени абстрактни приближения
(апроксимации) на сложните реални процеси и явления в климатичната система, резултатите от
тях имат вероятностен характер, т.е. те са с някакво ниво на неопределеност или несигурност.
Независимо от това, климатичните модели задълбочават разбирането на най-важните характеристики на климатичната система и за причините за промените в климата (Goosse, et al., 2010).

Интерактивен тренинг:
Моля използвайте номерация от 1 до 9 при отбелязване на проблеми на климатичния модел
във вашето населено място.
Обществено здраве
Разрастване на градовете
Обезвреждане на отпадъци
Пренаселване
Загуба на биоразнообразие
Замърсяване на въздуха
Замърсяване на водите
Замърсяване на почвите
Обезлесяване
Екосистеми и застрашени видове…
Изменение на климата
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Моля, използвайте Приложение №5 с интерактивни материали по трета тема, което пояснява същността на климатичните промени в света и в България и формулирайте в постер
наложителни спешни действия за опазването на климата и спестяването на енергия.
Най-общо климатичните модели представляват математически репрезентации на климатичната
система, разработени на основата на определени физични, биологични и химични закони. Математическият апарат, използван в климатичните модели, е твърде сложен, поради необходимостта да бъдат интегрирани многобройни и разнообразни параметри за процеси, състояния,
прави и обратни връзки (положителни и отрицателни), изучавани от различни природни науки
(по Goosse, et al., 2010).
Групова моделна презентация:
Моля, подберете от по-долу избраните илюстрации подходящите към тези климатообразуващи фактори, като аргументирате избора си в груповата работа с колегите си. Използвайте в допълнение подкрепящата информация за изменението на климата в България – анализ
и оценка в Приложение №6 в електронния диск с интерактивни материали. Климатичните
фактори са:
1. Астрономични фактори: слънчева радиация, радиационен и топлинен баланс на Земята,
температура и термичен режим, влага и влагооборот в атмосферата, валежи, атмосферно налягане, обща атмосферна циркулация (въздушни маси, барични системи и процесите в
тях, ветрове).
2. Геофизични фактори: локални ветрове, релеф, географско положение.
3. Антропогенни фактори: вмешателство на човека в протичането на естествените природни процеси, тонове течни и твърди горива, в също така стотиците милиони тонове отпадъчни от производството материали, „Градски климат“, неочаквани обрати и явления.

№1

№2

№3

№4

№5

Група фактори

Група фактори

Група фактори

Група фактори

Група фактори

Политическа рамка на измененията на климата. Съвместни усилия на правителствата. Човекът ли е основният фактор за промяната на климата?

Подкрепяща информация
През осемдесетте години на 20. век доказателствата за изменението на климата се натрупаха
и въпросът беше повдигнат на редица международни конференции по света. Правителствата
осъзнаха каква огромна заплаха представлява изменението на климата, както и необходимостта от действия в тази област. Те също така си дадоха сметка, че за да постигнат успех трябва да
работят съвместно. Изменението на климата е глобален проблем, тъй като, от една страна, нито
една държава няма да остане незасегната от него, а от друга – всички генерират повече или
по-малко парникови газове. Следователно нито една страна не е в състояние да реши проблема
самостоятелно.
Преди всичко причините за климатичните промени се провокират от човека и то в индустриалните държави. Фабриките, заводите, автомобилният транспорт, въздухоплаването, електричеството, използвано в бита и промишлеността – всичко това е изразходване на енергия във вид
на ток, газ или бензин. Където топлоелектрическите централи преработват въглища или пък се
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използват горивата бензин или газ, възникват вредните емисии на въглеродния диоксид, които
се освобождават в атмосферата. Този процес се нарича „емисия“.
Най-големият резултат от използването на енергия са вредните емисии на СО2. Не всички държави използват еднакво количество енергия като съотношение на СО2 на един жител, но много
индустриални държави се опитват да редуцират своите вредни за климата емисии. В различни
представени по-горе форуми България се обявява за приобщена към инициативите за опазването на климата. Тя приема Парижкото международно споразумение за опазването на климата и
се задължава да провежда политика, включително и чрез образованието, за предотвратяването
на затоплянето на Земята. Все още обаче тя не е определила годишен лимит за вредни емисии
на СО2, както е възприела например Германия (около 9,6 тона). За съжаление дори и в активно
присъстващите с екологично устойчиви политики европейски държави като нея все още не е
постигнато средното интернационално ниво от 4,9 тона на човек. В САЩ например са 19 тона
на човек от населението. Другият посочен по-горе проблем е за увеличаването на населението
на индустриалните градове. В Индия и в Китай като развиващи се пазари сега се освобождават
парникови газове, които като обем се различават съществено в отношението им спрямо броя на
населението – за Индия е 2 тона, а в Китай – 7,6 тона годишна емисия на СО2 на човек. Тъй като
в Китай живеят почти 1,4 милиарда, това прави 12 милиарда тона СО2 вредни емисии или една
четвърт от общите вредни емисии в атмосферата на Земята. Ето защо е важно индустриалните
и развиващите се държави да променят своите политики в икономиката и стопанството си така,
че да намалят или въобще да не освобождават вредни емисии на СО2. Изсичането на горите има
отношение към селскостопанските насаждения в полза на хората, но с това също се стига до отрицателни ефекти върху климата. Чрез листата всяко едно дърво поема вредния за климата СО2,
превръща го под въздействието на светлината чрез фотосинтезата във въглерод и го складира за
продължителен период в проводящата дървесна тъкан на ствола, на клоните или в кореновата
система и го извлича от атмосферата. Дърветата, растенията, заедно с моретата и почвата са
огромни природни резервоари за поемане на СО2 и затова са много важни за климата на нашата
планета. Ако те изчезнат, ще останат много опасните и вредни емисии в атмосферата, а на Земята ще става все по-топло и по-топло.
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Интерактивен тренинг –
SWOT – анализ на институциите по примерни параметри на проектното обучение за сравняване и споделяне на оценки между партньорите.
Моля да впишете опорни точки за оценки и сравняване – силни и слаби страни (вътрешни фактори/субекти), възможности и заплахи (външни фактори) по отношение на определените
тенденции. По възможност можете да предложите групов признак, според който да се обедините в екипна работа.
Обединяване на институциите в образователни инициативи
Таблица № 4
Технология на
SWOT – анализа:

Тенденции в
институцията да:

• признаят заплахата от

изменението на климата
и неговото въздействие
върху хората и околната
среда;

• се споразумеят за една

голяма цел или няколко
малки междинни цели,
така наречените цели за
намаляване на емисиите;

• съобщават какво може
и какво ще направи
всяка институция, за да
постигне целта;

• схванат, че трябва

да се ангажират в
продължение на години
или дори десетилетия с
отделянето на средства
за борба с измененията
на климата и с конкретни
мерки за намаляване на
емисиите на парникови
газове; отчитат баланса
между изразходваните
средства и възвърнатите
финансови ресурси
във вид на икономии и
промени в поведението
на всички субекти в
институцията.
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Силни страни
Защо има
позитивни
очаквания в
институцията
ви за тези
тенденции?

Слаби страни
Защо има
негативни
пречки в
институцията
ви за
осъзнаване на
тенденциите?

Възможности

Заплахи

Кои от
партньорите
извън
институцията
ще
подпомогнат
тенденциите?

Кои от факторите на
външната среда ще възпрепятстват тези
тенденции?
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Четвърта тема. Енергия и преживяване
За да спрем негативните климатични промени, трябва да сме активни. Трябва да поставим начало, трябва да търсим нови идеи. Това означава – да сме инициативни. Какви преживявания
съпътстват тази наша активност? Преживяванията на подрастващите са съществена част от насочеността, която е свързана със стратегиите в образованието. Известно е, че емоциите, чувствата, оценките, самооценките се изявяват при динамични преходи между индивидуалности и
групи. В този смисъл преживяването на всеки един ученик може да бъде стимул за реализиране
на самостоятелна идея, предложение, както и такива на отделни класове, общности – общи проекти, училищни програми.
Подходящи форми за мотивиране и стимулирането на позитивни преживявания са: екскурзии
и разходки до екологично чисти био-производства, демонстрационни посещения на ферми,
включване в прибиране на реколта от биологичното земеделие, на „авантюристични“ дни
или на „приключенски“ пазари и др., от които може да се преживее „вкусът“ на селски чист въздух и да се опознае биологичното земеделие и неговите продукти.

Интерактивен тренинг
Какви преживявания придружават възприемането и осъзнаването на необходимостта да се
опази климата – в дома, в училището, в града/селото, в общността? За да се вникне в тях и
те да се представят кодирано в моделни презентации може да се използват отново различни
тренинги.

Използването на визуалната и текстова информация ви дава възможност да се идентифицирате с роли, предполагащи, вживяването в примери на поведение при опазването на климата и
при разрешаването на противоречия, съпътствани от преживявания.
Оградете емотикона
, който съответства на чувствата, които изпитвате. Можете да
използвате и
като липсваща индикация или да съчетаете и двата, ако се затруднявате в
определянето на полюсните чувства
Визуалната информация, може да се обогатява чрез добавяне на снимков материал от презентациите в обучителния пакет.
Преживейте съвместно в училищната общност културна проява – включете се в артистични
прояви на пеене, музициране, театрални игри, изобразителни игри, проектна дейност на оформление на постер. Културата дава енергия на хората и води до възникване на нещо прекрасно.
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Всеки може да допринесе за опазването на климата. Вие също. При около десет тона на глава от
населението на година германците произвеждат средно шест пъти повече CO2 отколкото един
индиец. Ако всички намалим личния си баланс на CO2 с няколко тона, вече е спечелено много.
Събрали сме много практически и прости съвети за пестене на енергия. Резултатът: избягването
на CO2 не само помага на климата, но и защитава вашия портфейл.

Таблица № 5
№

Идеи

Полза за климата при стойности за четиричленно
семейство

Преживяване в
дискусия

1 Купете
електрически
уреди от
класове А + до
А +++

Когато купувате хладилници, перални машини и други
електрически уреди, обърнете внимание на класовете
на ефективност от A до G. Не използвайте уреди от
класове G до A и купувайте само A + до A +++.
Пример: Ако замените стария си хладилник с клас
на енергийна ефективност В с уред от клас А +++, ще
спестите 160 килограма CO2 и 135 лв. годишно.
2 Изключете
Дайте на себе си и на екраните на лаптопите и на
всички
компютърните устройства „почивка“. Просто ги
електрически
изключете правилно – монитора на компютъра, когато
уреди напълно обядвате и на телевизора, когато си лягате. Защото
вместо да
„режимът на готовност“ изразходва електрически ток
запазвате
и струва пари. След употреба изключете зарядните
„режим на
устройства от контакта. С превключващите се ленти
готовност“.
от разклонители за захранване можете да изключите
тока от всички свързани устройства с едно натискане
на бутон.
Пример: това ще ви спести около 173 лв. и 220
килограма CO2 (годишна стойност за 5 устройства с
мощност от 10 W всяка).
Мислейки за екрана: намалете яркостта на екрана на
компютъра за по-дълъг живот на вашето устройство
и икономия на енергия. Много от съвременните
телевизори са много ярки. Намалете яркостта и
спестете електроенергия.
3 Гответе с капак. Готвенето с капак изразходва една трета по-малко
енергия, отколкото без капак. Винаги избирайте съда,
в който готвите, да съответства на размера на плота/
котлона.
Пример: спестявате около 82 лв. и 100 килограма
въглероден диоксид годишно, ако използвате капака
на съда за пет операции готвене седмично.
4 Загрейте водата Предимствата на електрическата кана вместо печка за
в електрическа загряването на вода.
кана/
Дали за чай, или за приготвяне на паста – затопляйте
електрически
водата в електрическата кана. Тя е по-бърза и използва
чайник вместо
по-малко енергия от плота на печката.
на котлона.
Пример: ако кипвате литър вода всеки ден, ще
спестите 71 лв. или 90 кг CO2 годишно.
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№

5

6

Идеи

Идеална
температура
за хладилник 6
до 7 градуса и
фризери до -18
градуса.

Перете дрехите
на 40 вместо
на 60 градуса и
не използвайте
сушилня, а
простирайте
навън.
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Полза за климата при стойности за четиричленно
семейство

Храната се охлажда най-добре на 6 до 7 градуса. За
фризера (който е най-добре да се използва в избата в
къща или жилищен блок) е подходящо да се използва
пределна температура от минус 18 градуса. Поставете
хладилника и фризера там, където е по-студено в
помещение на апартамента ви: не до радиатора,
печката или съдомиялната машина.
Пример: ако оставите хладилника да се охлади до
максимум 7 градуса по Целзий, ще спестите около
20 килограма CO2 и 20 лева на година в сравнение с
охлаждането до 5 градуса по Целзий.
Също така преместете леко хладилника от стената,
за да може компресорът да работи добре. Поставете
по-малко количество продукти в горната част на
хладилника, за да функционира на топлината при
придвижването си нагоре.
Тъй като въздухът е много лош топлоносител, пълният
хладилник консумира по-малко енергия.
Редовно размразявайте хладилника или фризера
си (ако не са саморазмразяващи се). Това намалява
консумацията на енергия – редовното размразяване
спестява от 15 до 45% електроенергия.
Перете на по-кратка програма и за строги икономии.
И само, когато машината е пълна с дрехи.
Съвременните перилни препарати правят предпрането
и допълнителното изплакване излишни. Перете при
40 вместо 60 градуса и не използвайте сушилнята.
Вашето пране обича свежия въздух на открито.
Трябва да опитате еко-програмите на пералната
машина и да откриете дългосрочни ползи. Това
спестява вода, електричество и предпазва прането
ви. Предварително предпране е необходимо само
в най-редките случаи. Пример: със 160 пранета
годишно с 40 вместо 60 градуса и без предпране и
изсушаване, можете да избегнете 250 килограма CO2.
Спестени пари: около 200 лв. Не перете по-често от
необходимото – понякога е достатъчно да проветрите
дрехите си.
Сортирайте прането според степента на замърсяване.
Перете силно замърсено пране само при високи
температури или с особено интензивни програми.
Ако третирате отделните петна преди прането,
може също да изберете програма, ориентирана към
ресурсите, за по-тежко замърсяване.
Бележки за използването на сушилня:
центрофугирайте прането си в пералната машина
преди ползването на сушилня – спестявайки
електричество и опазвайки околната среда, вие
спестявате енергия.
Може да изсушите прането си през лятото на балкона
или в градината на къщата. Използвайте сушилнята
само, когато наистина бельото и завивките трябва да
бъдат веднага използвани и не може да чакате повече,
за да изсъхнат.

Преживяване в
дискусия

№

Идеи

Полза за климата при стойности за четиричленно
семейство

Преживяване в
дискусия

Съдомиялната машина трябва да бъде напълно
заредена. Икономичните съдомиялни машини са
не само големи кухненски приспособления, но и
изискват по-малко вода от изплакването на ръка.
Заредете машината възможно най-пълно и преминете
към програмата за строги икономии. Не изплаквайте
съдовете по време на това.
Пример: спестяване на 160 килограма CO2 и 64 лв.
годишно вместо ръчно миене при използването на 160
пускания на съдомиялната на икономичен режим.
Проветрете
Превключете на резба в трета позиция вентила на
8
„шоково“ вместо парното. Предпазете се от главоболие и изстиване
да използвате
на крайниците чрез проветряване и изхвърляне
продължително на вредния СО2 от стаята. Вместо да накланяте
въздушно
прозорците с часове, трябва да проветрявате шоково
постъпление на на всеки два до три часа. Няколко минути широко
свеж въздух чрез отворени прозорци са достатъчни за обмяна на
наклонен отвор въздуха и освежаването на температурата в стаята.
на прозореца.
Пример: с този метод ще спестите 610 килограма
СО2 или 340 лв. годишно в сравнение с проветряване
с постоянно накланящи се прозорци при студени
външни температури.
7

9

Напълно
заредена
съдомиялна
машина и
използване на
икономичен
режим.

Леко намалете
температурата
в жилището
като поставяте
непроменено
вентила на
позиция 3.

Ако понижите температурата в хола си само с една
степен, пестите от пет до десет процента топлинна
енергия и по този начин много пари. Приятен
климат на живот се постига в горната половина на
помещението, откъдето вие го използвате за дишане,
а облеклото също ще ви помогне да изпитате това, ако
го осигурите в подходящ вид върху долните крайници
и в областта на кръста.

Пример: намалете температурата, както е описано,
спестете 450 килограма CO2 и 240 лв. годишно!
Рециклирайте
Рециклирайте рециклируемите материали и ги
10
рециклируемите поставете в правилните контейнери: хартия в
отпадъци и ги
контейнера за хартиени отпадъци, отпадъчно стъкло
изхвърлете в
в стъкления контейнер, пластмаса в жълтата торба.
правилните
Металите принадлежат към центъра за рециклиране.
контейнери.
Пример: въпреки че няма да спестите пари, ще може
да избегнете 100 килограма CO2 годишно за всеки 100
килограма отпадъчна хартия, стъкло и пластмаса и 1
килограм алуминий.
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№

Идеи

Полза за климата при стойности за четиричленно
семейство

Преживяване в
дискусия

11 Оставете косата
да изсъхне на
въздух, вместо
да използвате
сешоар.

Спестете електричество в банята.
Устройство, което консумира много електричество в
банята, е сешоарът. Използвайте го възможно наймалко. През лятото косата може да се изсуши от
топлия въздух и от слънцето.
Ако имате електрическа четка за зъби със станция за
зареждане, поставете четката за зъби в отделението
около веднъж седмично. По-малко енергия консумира
само традиционна четка за зъби.
Много шкафове за баня имат мощни халогенни
прожектори. Ако не се нуждаете от ярка светлина,
осигурете нормалното осветление на помещението с
енергоспестяващи лампи. Най-добре е да замените
халогенните прожектори с LED продукти при
следващия дефект. Те имат по-дълъг период на живот,
работят много по-ефективно и сега са достъпни във
всички магазини за електроуреди и магазини за
хардуер.
Не използвайте вентилатор с горещ въздух, за да
премахвате влагата от банята си. Прост „домашен
абсорбатор“ помага: напълнете няколко чаши до
височина от пет сантиметра със сол. Разпределете ги
в цялата баня. Солта отстранява влагата от въздуха.
През следващите няколко дни, чашите се пълнят с
вода, докато последният кристал от сол се разтвори
в него. Изсипете водата в канализацията и след това
напълнете чашите със сол, за да започнете процеса
от самото начало. Също така е важно да проветрите
помещението добре.
12 11 мерки за идеи, Около 33 препоръки и конкретни техники за
които да се
спестяване на енергия и финанси.
трансформират Изчисляването на консумацията на енергия става
в поведението. на основа на данните за еврото в Германия, които се
базират на средната цена от 0,27 евро за киловатчас
(варира от доставчика на електроенергия). За всеки
киловатчас консумирана електроенергия около 600
грама въглероден диоксид (CO2) се разпространява
във въздуха. Ето защо за България цялата информация
е приблизителна.
Приносът към емисиите, свързани с климата,
винаги се отнася до килограми еквиваленти на CO2
(включително CO2, CH4, N2O). Емисионните фактори
съответстват на текущите стойности в калкулатора на
CO2 и включват емисии в производството, доставката
и преобразуването на енергийния източник.
Сумата от отбелязаните средства (не всички икономии
са представени) възлиза на 720 евро икономии, което е
за година 1404 лв. (1 евро-1,95 лв. приблизително).
Забележка: Може да набележите подобна таблица с идеи за спестяването на енергия и средства в училището с помощта на учениците и техните родители.
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Пета тема. „Здраве и изхранване“, „Хранителни навици,
средства за живот и баланс в климата“
Как трябва да се грижим така, че да се храним здравословно, как можем да осигуряваме прехраната си и къде може да се научи за връзката на всичко това с климата? Какво е двойно плюс?
Инициативата дава възможност на хората с различни доходи да дадат своя принос към енергийната и климатична стратегия на населеното място, като в същото време подобрят финансовото
си състояние и качеството на живот. Големи количества храна се губят, т.е. те се изхвърлят, въпреки че са годни за консумация, или се развалят ненужно, например, защото се купува прекалено много. Например, само в частни домакинства в Германия сумата възлиза на 6,7 милиона
тона годишно. Това са две пакетирани колички за пазаруване на човек, около 82 килограма (нека
също се обсъдят инициативи за икономиите на неизползвана храна и кого са спасили учениците
от глад през седмицата).
Опазването на климата и продоволствената сигурност са тясно свързани процеси. Дори в световен мащаб храненето е значителен източник на емисии на парникови газове. Организацията
на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) заявява, че само животните отделят тор, който отделя
вредни газове, представляващи 14,5% от световните емисии. ФАО предупреждава, че общите
емисии в селското стопанство са се удвоили през последните 50 години и продължават да нарастват.
Глобалната перспектива ясно показва, че изменението на климата, производството на храни и
бедността са взаимосвързани. В допълнение към въглеродния диоксид (CO2) в селското стопанство се отделят и други парникови газове, най-вече метан (CH4) и азотен оксид (N2O). Метанът е
25 пъти по-благоприятен за климата от въглеродния диоксид и 298 пъти повече от азотния оксид
за един среден период от сто години.
Метанът (CH4) се възпроизвежда в резултат на животновъдството. Той се отделя по време на храносмилателния процес на преживни животни (говеда и овце). Освен това, метанът се произвежда
по време на съхранението на оборския тор и се освобождава най-накрая и при разпръскването
му по полетата. Най-големи количества метан се произвеждат при отглеждане на млечни крави.
Азотният оксид (N2O) идва главно от селскостопански торове, по-специално от минерални азотни торове. Азотните оксиди (NOX) също се освобождават. Те са важни и за климата, тъй като
участват в образуването на вредни за климата газове.
Обработването на почвите също води да освобождаването на парникови газове. Особено когато
влажни зони и тресавища се използват за земеделие или пасища се превръщат в обработваема
земя.
В зависимост от управлението на селското стопанство обаче CO2 може да се съхранява и в почвата. Например CO2 е обвързан с използването на пасища. Ако пасищата са иновирани и се използват като поле, CO2 се освобождава.
Как се определя климатичният баланс на храната?
В зависимост от продукта, стъпките от производството до консумацията могат да бъдат много различни. Следователно, причинените от това емисии също съществено се различават. За да
може да се оцени тежестта на отделните продукти, трябва да се вземат предвид всички стъпки
от производството до потреблението им. Често хората говорят за жизнения цикъл; в икономиката – за етапите на верижната стойност.
Резултатът често се нарича „СО2-следа“ или „въглероден отпечатък“. Много публикации включват и понятието в климатичния баланс. Тъй като продуктите и техният жизнен цикъл са много
разнообразни, при оценката за влиянието им върху климатичния баланс трябва да се направят
много предположения.
Следователно резултатите от такива проучвания в публикувани студии понякога се различават
и трудно се сравняват. Като цяло растителните храни причиняват по-малко вредни парникови
газове, отколкото животинските храни (вж. таблицата по-долу). Освен емисиите от храносмилането на животните към животинския тор и суспензиите в оборите, трябва да се добави и култивирането на фуражи, с които те се хранят.
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Делът на емисиите на парникови газове, резултат от транспортирането на хранителните стоки
може да се различава в широки граници. Транспортите в Германия обикновено се извършват с
камион и са по-малко вредни в сравнение с други средства по пътя към потреблението. От друга страна, храните, внасяни от чужбина в Германия, причиняват високи емисии. Транспортните
средства играят решаваща роля тук.
Изключително високи емисии се получават при транспортиране на хранителни стоки със самолет. Те могат да бъдат 170 пъти по-високи на килограм храна за разлика от тези хранителни стоки, които се транспортират чрез воден транспорт. Но тъй като пътищата често са дълги, корабните превози също причиняват големи емисии.
Може ли да има „интелигентно селско стопанство в областта на климата“. То налага промени в
двете взаимосвързани области:

• намаляване възможно най-много на емисиите на парникови газове,
• осигуряване едновременно с това на снабдяване с храна.
Това означава, че селското стопанство трябва да се адаптира към последствията от изменението
на климата и да стане устойчиво.

Възможности за намаляване на емисиите на парникови газове от селското стопанство
Таблица № 6
Възможности за намаляване на
емисиите

Ключови
понятия

Успешно /
възможно
приложение
в населеното
място

Неуспешно/
невъзможно
приложение в
населеното място

Подобряване на ефективността на
азотното торене;
използване на животински тор и
оборски суспензии в инсталации за
биогаз;
подобряване на храненето и
здравето на животните;
задържане/съхраняване на блатата
и пасищата;
заменяне на изкопаемите горива с
възобновяеми енергийни източници;
купуване регионални и сезонни
храни, за предпочитане;
консумиране животински продукти
– пиле и колбаси;
закупуване храни, превозени с
екологосъобразни транспортни
средства;
избягване на ненужни, дълги
пътувания с личен автомобил за
пазаруване;
Потребителите могат да демонстрират значителен принос чрез съзнателно здравословно хранене и пазарно поведение, отразени като възможности в таблицата.
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Групова работа
Моля да изберете ключови понятия, които имат отношение към таблиците, представени погоре и да мотивирате избора си: природа, стопанство, биоразнообразие, производство, климат, здраве, вредни емисии, предимства, застрашаване, домакинство, продукция, храни, консумация, публикации, изследвания, транспорт, път, устойчивост, живот.
Опитайте да изберете чрез групова дискусия областите, които отразяват тези понятия в
мрежова схема. Подредете ги от номер 1 нататък, като започнете от най-важните: политика(...), биология(...), химия(...), физика(...), география(...), транспорт(...), хигиена(...), екология(...),
климатология(...), педагогика(...), методика на обучението(...), психология(...), философия(...),
религия(...), анатомия(...), хигиена(...), икономика(...), стопанство(...).
Бихте ли споделили добра практика по работа в лаборатории и елементарни опити във връзка
с компостирането и грижи по отглеждането на растения? Запознайте колегите с наторяването/компостирането, като използвате Приложение № 8 с интерактивни материали.
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Шеста тема. „Запознавам се с възобновяеми ресурси
и зелени енергии“
Енергията от силата на вятъра, както и от биомасата, играят важна роля при глобалното осигуряване на енергийни източници. Подпомагат се проекти за възобновяеми енергии и интегритет на околните природни енергии – слънчеви батерии и др. Възобновяем ресурс е органичен
природен източник, който може да се възстановява пропорционално на изразходваното количество с течение на времето, или чрез биологична репродукция, или чрез друг естествено протичащ процес. Възобновяемите ресурси са част от земната естествена среда и най-големият компонент от нейната екосфера. Положителната оценка на жизнения цикъл е ключов индикатор за
устойчивостта на ресурса.
Определения на възобновяеми ресурси могат да бъдат селскостопанските продукции, в смисъла на устойчивото развитие и до определена степен водните ресурси. Пол Вайс определя възобновяемите ресурси по следния начин: „Целият комплекс от живи организми, които осигуряват на
човека храна, влакна, лекарства и др. ...“ Терминът обаче не се отнася за метали, минерали и изкопаеми горива. Макар че енергията сама по себе си не се консумира, някои включват в рамките
на определението и предоставянето на енергия от възобновяеми източници като слънчевата и геотермалната енергия и вятърните електроцентрали. Използвайте Приложение №
9 за откриване на ключова дума относно съвременните технологии на възобновяеми енергии.
Природните ресурси се срещат естествено в околната среда, която е сравнително непокътната от човечеството, в естествена форма. Природните ресурси често се характеризират с голямо
биоразнообразие, съществуващо в различни екосистеми. Сред природните ресурси са земята,
въздухът, водата, храната, минералите, материалите, растенията, животните и металите. Съществуват различни методи за класификация на природните ресурси. Може би две от най-популярните класификации са в зависимост от техния произход и в зависимост от тяхната възобновяемост.
Възобновяемостта е широко дискутирана тема и много природни ресурси могат да бъдат категоризирани като възобновяеми или невъзобновяеми:

• Възобновяеми ресурси са тези, които могат да бъдат заменяни естествено. Някои от тези

ресурси, като слънчевата светлина, водата, въздуха, вятъра и т.н., са постоянно на разположение и тяхното количество не се влияе чувствително от потреблението от човека. Все пак
много от възобновяемите източници нямат такава бърза степен на възстановяване и тези
ресурси са податливи на изчерпване от прекомерна употреба. Ресурсите от гледна точка на
човешката употреба се класифицират като възобновяеми само дотогава, докато скоростта
на заменяне/възстановяване надвишава тази на скоростта на потреблението.

• Невъзстановими ресурси са ресурси, които се формират изключително бавно и, които не

се образуват естествено в околната среда. Минералите са най-разпространеният ресурс,
включен в тази категория. От гледна точка на човека, ресурсите са невъзобновяеми, когато скоростта им на консумация надвишава скоростта на заменяне/възстановяване; добър
пример за това са изкопаемите горива, които са в тази категория, тъй като скоростта им на
формиране е изключително бавна (потенциално милиони години) и следователно се счита,
че не могат да бъдат възстановени. Някои ресурси се изчерпват по естествен път, без човешка намеса. Най-забележителен пример за такива ресурси са радиоактивните елементи,
какъвто е уранът, който естествено се разпада до тежки метали. Някои от невъзобновяемите ресурси като металните минерали могат да бъдат повторно използвани чрез тяхното рециклиране, но други каквито са въглищата и петрола, не могат да се рециклират.

Други класификации разделят природните ресурси според етапа им на развитие (на потенциални и актуални) или спрямо тяхната наличност (на неизчерпаеми и изчерпаеми).
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Класификация на природните ресурси:

• според възможността да се възстановяват: възобновяеми и невъзобновяеми;
• според естествените си признаци енергийни, климатични, минерални, водни, поземлени,
биологични и други.

Интерактивен тренинг
Определете в полетата вида на използваната енергия. Коментирайте степента на модернизиране на енергийната ефективност във вашата институция. Какви енергийни източници използвате? Към какви бихте могли да се ориентирате? Какви са тенденциите за използването
на ВЕИ?

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
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СЕДМА ТЕМА. „КЛИМАТЪТ ИЗЯЖДА – ВРЕДНИ НАВИЦИ
ЗА КОНСУМАЦИЯ И БИТ“
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Седма тема. „Климатът изяжда –
вредни навици за консумация и бит“
Това, което може да се направи за намаляването на силата на отрицателните промени, е осъзнатото преодоляване на консумативността, намаляване на вредното влияние на въглеродния
двуокис в битовото потребление. Бяха разгледани тенденции за редуцирането на СО2, като се
систематизираха препоръки, които са важни за живота на човека при намаляването на неговото
вредно влияние.

Интерактивен тренинг

1. Моля да използвате илюстрациите като примери за отделни храни, за да определите как
стъпките на производство и консумация на храна са свързани с въглеродния отпечатък на продуктите.
2. Подгответе в групов проект работни листове с информация за отглеждането, транспорта
и типичните модели на потребление или диета в приложнетие №11. Обсъдете в екипи с вашите колеги, участващи в проекта, по време на обучителните теми решения за използването им
без вреда върху климата.
3. Определете кои важни компетенции се изграждат у вас, които вие ще се опитате да подготвите по тази тема и в институцията чрез ЗИ или ЗИП с учениците за предотвратяването на
вредните влияния на хората върху климата чрез балансираното производство и потребление
на храните. Използвайте отметка (+) там, където вие смятате, че е възможно.
Таблица № 7
Информация
Снимка №

Отглеждане
– местно или
чрез внос

Транспортиране
във варианти

Типично меню
или диета

№ 1 Ягоди
№ 2 Зърнени култури
№ 3 Зеленчуци – чушки, домати,
краставици, картофи, тиквички,
свежа салата, брюкселско зеле
№ 3 Плодове – ябълки, банани
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Таблица за компетенциите, свързани с влиянието на хранителен режим за предотвратяването на климатичните промени
Таблица № 8
Оценка

Да

Да/не

Не

Компетенции
Запознати сте с най-важните етапи от жизнения цикъл или
производствената верига на различните храни;
преценявате вида на храната и използването ѝ в здравословно меню;
познавате основните връзки между консумацията на храна и
изменението на климата;
усъвършенствате уменията си за преценка, като се отразяват
и на собственото ви потребление;
укрепвате уменията си за аргументиране чрез оценка на различните храни по отношение на техния въглероден отпечатък;
работите върху езиковите си умения, като формулирате и
представяте своите собствени резултати
Може да бъде проведен кратък тест за консумация на храна. Учителят посочва храна и насърчава учениците да отгатват колко всеки човек в европейска страна консумира средно годишно
(виж списъка по-долу за примери). Сумите са по-големи от множеството очаквания и по този
начин изясняват значението на обучителната тема.
Използвани на глава от населението в Германия храни за една година
Таблица № 9
Животински продукти

Растителни продукти

230 яйца

58 кг картофи

Месни продукти - 60 кг месо

19 кг ябълки

12,5 кг домашни птици

11,7 кг банани

35,9 кг свинско месо

26,2 кг домати

10 кг говеждо и телешко месо

8 кг моркови

84 кг мляко, айран и други млечни напитки

1,7 кг гъби

5,9 кг масло

1,2 кг грах

След анализ на таблицата и предугаждане на количеството храни за българските потребители
можете да се включите и в друга оценка: коя друга област може да се използва за сравняване на
емисиите на парникови газове чрез хранене?
Изводът е, че като цяло храненето в една държава предизвиква вредни емисии в подобен мащаб
като трафика. Вредните емисии за транспорта на храни през 2017 г. за Германия например възлиза на около 171 милиона тона CO2 еквивалент, а за храна – малко под 145 милиона тона.
Може да продължите с темата за изграждане на модел за здравословно хранене с нисък
екологичен отпечатък и с фирмената устойчивост и преработката на отпадъците. Използвайте Приложение № 10 за екологичния проблем с полиетиленовите торбички в търговските
вериги.
Използвайте Приложение №11 за разделяне, преработване и повторно използване на отпадъците.

40
РАБОТЕН ВАРИАНТ

Възможности на обучаемите за активно включване в дейности по рециклиране
Таблица № 10

ВЪЗМОЖНОСТИ

Твърдо съм
убеден/а,
че може

Не мога да
реша

Твърдо съм
убеден/а,
че не може

Промени в начина на мислене на потребителите
– да закупуват стоки в стъклени опаковки за
многократна употреба, да ги връщат на указаните
за това места или да ги събират разделно в
специални контейнери;
разработване на нови технологии за
производство на цветно стъкло, при които цветът
е във вид на повърхностен слой, който лесно
се отстранява при преработката на стъклените
отпадъци. Така би отпаднала необходимостта от
сортиране на бутилките при тяхното събиране
и ще се избегне рискът от случайно смесване на
различните видове стъкло;
стандартизиране на възможно най-много
стъклени опаковки и пригаждането им за
многократна употреба;
събраното за рециклиране стъкло трябва да бъде
колкото е възможно по-чисто;
преодоляване на дисбаланса между цвета на
произведеното и събраното стъкло, който се
дължи на голямото количество внос на различни
видове напитки в цветни бутилки;
задължително включване в училищното обучение
още от началните класове в държавните и в
общинските училища сферата на изменението
на климата (по примера на американския щат
Кънектикът).
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Осма тема. „Опазвам климата и живота на Земята
и на своята Родина“
България е малка страна, но най-красивата на света за нас, българските граждани. Терминът
„природен капитал“ е използван за пръв път през 1973 г. от Ернст Шумахер в книгата „Малкото
е красиво“ и се идентифицира с икономическия модел на природен капитализъм на Амори Ловинс, Хънтър Ловинс и Пол Хоукън. Природен капитал е един от подходите при оценяването на
околната среда, според който живите организми (различни от хората) на Земята представляват
природен ресурс, чието правилно управление може да доведе до много ползи. Следващата промишлена революция авторите позиционират световната икономика в контекста на природни ресурси и екосистемни услуги, които ни поддържат, придавайки стойност на неща като минерали,
дървета, човешки интелект и др. Според тях бизнесът може да продължи да съществува, само
ако се разпознае тази жизненоважна връзка с ценните ресурси на Земята.
Възможно ли е да увеличим ефективността при използване на енергията в нашия живот и по този
начин да намалим разхода ѝ? Трудно е да се повярва, но малки промени в ежедневието на всеки
един жител на планетата могат да окажат решаващо значение за овладяване на климатичните
и екологичните проблеми, пред които сме изправени в момента в Европа и в България. Един от
уместните подходи е умелото управление на енергията и правилното ѝ изразходване. Повишаването на енергийната ефективност е тема, която занимава учени и специалисти, от една страна,
защото енергийната ефективност би улеснила много нашия живот и би намалила месечните разходи, а от друга – защото би оказала положително отражение върху околната среда.
В България екологията се е развила като раздел на ботаниката и зоологията. Изучават се влиянията на различните екологични фактори върху растенията и животните. Истинското развитие
на екологията като самостоятелна биологична наука започва около началото на 60-те години на
20. век.

Интерактивен тренинг
Допълнете информация за изчезващи видове животни и растения в България.
Добрата новина е, че има много неща, които може да направите, за да облекчите натиска върху
загубата на биоразнообразие. Ние не сме в безнадеждна ситуация. Предишните теми предоставят избор. Всъщност, дори най-простите ежедневни дейности могат да направят истинска разлика. „Бъдете добри“ с нашия климат. Можем да бъдем по-умни в това как използваме нашите
океани, морета, сладка вода и земя и как произвеждаме енергия, храна и други ресурси.
Ние имаме знанията и способностите да се движим към по-добро бъдеще за хората и природата.
Вече проучваме нови начини да нахраним нарастващото население, да посрещнем енергийните
си нужди и да управляваме водоснабдяването.
Сега е моментът да застанем зад тези решения, за да гарантираме, че всеки получава справедлив дял, без да унищожава природата.
Според WWF и Катрин Холоуей (https://uclic.ucl.ac.uk › Home › People › Catherine Holloway) може да
се надяваме на възстановяване на глобалната програма през 2020 г. Бързо се приближаваме към
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една доскоро невъзможна възможност светът да промени посоката си. 2020 вижда исторически
момент, когато световните лидери ще вземат ключови решения за околната среда, климата и
устойчивото развитие. Тези решения ще определят дневния ред за следващото десетилетие.
Заедно можем да повлияем на тези глобални решения и да изпратим съобщение, че вече не е
приемливо да продължим да унищожаваме нашия естествен свят – и че можем да поемем поразличен, по-добър път.
В Приложения №12, №13, №14 и №15 се поднася информация за околната среда и грижите на
човека за нея.
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