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1. Консуматорство 
 

Структура 

1. Задача 1: Поток на съзнанието за „консуматорството“ 

2. Задача 2: Четене на текст и кратка презентация 

3. Задача 3: Задача за рефлексия: Малък мисловен кръг 

4. Задача 4: Четене на текст и кратка презентация  

5. НПО и мрежи за повече информация 

6. Допълнително упражнение: плакат: Бъдещето на нашето потребление в 

ежедневния живот в училище 

7. Препратки 

 

1.1 Задача 1: Поток на съзнанието за „консуматорството“ 

Индивидуална работа 

Вземете лист хартия и химикал (в цифрови формати можете да си 

водите бележки на вашия компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон!) и 

запишете всичко, което ви хрумне за термина „консуматорство“ за 3 минути: 

не оставяйте химикала, а записвайте мислите си през цялото време. 

Важно: не става въпрос за верни отговори или знания, интересуват ни вашите 

идеи, мисли и предложения! 

Учителят спира времето след 3 минути. 

В зала 

Заедно с учителя класът обсъжда резултатите от потока на съзнанието, като 

учениците обясняват своите твърдения за всеки отделен случай. 

 

1.2 Задача 2: Четене на текст и кратка презентация   

Индивидуална работа 

Прочетете индивидуално текста по-долу. Водете си бележки върху 

него. 

След това подгответе кратка презентация: Вашата задача е да обясните 

съдържанието, което сте прочели по темата „консуматорство“ за макс. 3 
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минути. За целта създайте Power Point слайд, който съдържа и дискусионен 

въпрос на тема „консуматорство“. Представете откритията си на вашите 

съученици и учител! 

 

Текст 

Какво означава консуматорство? 

Като цяло, потреблението определя използването на (икономически) блага в 

големи количества. Следователно консуматорството описва феномена на 

прекомерното потребление на продукти, стоки и услуги. Отнася се до 

потребителската идеология на западното общество, в която потребителите се 

насърчават да харчат (Hayes 2021). Следователно, то стимулира 

производството и подхранва икономическия растеж. 

Консуматорството като стандарт на живот се основава на предположението: 

колкото повече консумираме, толкова по-

добре сме. Според концепцията 

консумацията на стоки и услуги в големи 

количества ще подобри    благосъстоянието и 

щастието на човека (Hayes 2021). 

Като цяло, консуматорството насърчава  

придобиването на стоки и услуги във все по-

големи количества. Въпреки това, често е 

критикувано за своите социални, екологични 

и психологически последици (Hayes 2021). 

 

Характеристики на потреблението 

Консумацията е естествена част от това да си 

човек. Съответно има различни функции на потреблението (Endlich Wachstum 

2016): 

(1) Хората консумират, за да задоволят основните си нужди, включително 

нуждата от храна и подслон. 

Фигура 1: Консуматорски стил 

на живот; 

достъпен онлайн на: 

https://tobykurien.com 
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(2) Потреблението прави нещата по-лесни и по-удобни. Следователно 

хората консумират стоки или услуги за своето благополучие, щастие 

или удоволствие. 

(3) Социалната и сексуална конкуренция, вниманието и привързаността 

могат да бъдат задоволени чрез консумация на определено благо. Така 

хората удовлетворяват нуждата си да бъдат желани чрез потребление. 

(4) Стоките и услугите (напр. облекло, музика и храна) играят роля в 

процеса на формиране на идентичност и принадлежност. Продуктите 

са със символично значение и начин на комуникация, като показват кои 

идеали се спазват. Консумирайки определени стоки, хората се 

идентифицират с определени социални групи и се разграничават от 

други групи. 

(5) Потреблението има социално значение. То е функция за 

демонстриране на позицията в обществото или за позициониране на 

индивида спрямо другите. 

(6) Като не поставяме под въпрос и не отразяваме покупките, 

потреблението може да се превърне в навик. Човек може да свикне с 

определено ниво на материални притежания. Това може да доведе до 

културна зависимост. 

Основните нужди обикновено могат да бъдат задоволени с много ниско ниво 

на потребление. Assadourian (2010:187) отбелязва, че „нивото на потребление 

се определя почти изцяло от културните норми“. Задоволяването само на 

основните нужди за някои потребители не изглежда да ги задоволява. „[В] 

днешния свят потреблението е това, което поема функциите на основния 

инструмент за създаване и изразяване на човешката личност“ (Krajewski 1997, 

цитирано от Blonski/Witek 2019:9). Следователно консумацията бързо се 

експлоатира и прекомерно се разширява, за да изпълни тези функции по 

отношение на идентичността и социалната значимост. 

Нарастват критиките към необузданото потребление. Например 

минимализмът, наричан също антиконсуматорство е идеологично движение, 

осъждащо прекомерното купуване и потребление на материални блага. 
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Концепцията се характеризира с атрибути като простота, яснота и единичност. 

Както Blonski and Witek (2019:8) казват: „Минимализмът означава умишлено 

ограничаване на потреблението до рационалните размери, произтичащи от 

естествените, индивидуални, физически и умствени характеристики на 

потребителите, като същевременно се набляга на отговорното вземане на 

решения в тази област.“ Подобни тенденции като намаляване на 

консумацията и фрийганизъм се отнасят до ограничаване на текущата 

прекомерна консумация по различни причини, напр. по-голямо съзнание за 

отговорност (Blonski/Witek 2019: 11). 

 

1.3 Задача 3: Малък мисловен кръг  

Групова работа 

Обсъдете следните въпроси в групата. Успоредно с това си водете бележки 

върху цветни листчета и ги визуализирайте на флипчарт! 

Моля мислете върху: 

• Как могат да бъдат свързани устойчивостта и потреблението? 

• Как потреблението оформя индивидите? 

• Как бихте описали собственото си потребителско поведение? 

• Какво бихте проблематизирали в него? 

• Какво намирате за добро в него? 

• И накрая: какви възможни действия можете да измислите за по-устойчиво 

потребление и какво конкретно можете да приложите и как? 

Представете резултатите от груповата работа на вашия клас и учителя чрез 

цветния флипчарт! 

 

1.4 Задача 4: Четене на текст и кратка презентация   

Индивидуална работа 

Прочетете текста по-долу индивидуално. Водете си бележки. 

Изяснявайте неясноти или предложения със съучениците си в 

рамките на съвместно ориентирано към резултатите мислене на глас и 

обмен! 
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Текст 

Контекстуализиране на устойчивостта и потреблението 

Сегашните модели на потребление са неустойчиви и трябва да бъдат 

променени, ако човешкото общество иска да остане стабилно. Поради 

връзката на консуматорството с императивния растеж и свръхконсумацията, 

то оказва въздействие върху околната среда, напр. свръхексплоатация на 

природни ресурси, отпадъци от стоки за еднократна употреба и глобално 

затопляне. 

За да минимизират неблагоприятните ефекти от потреблението и 

инвестициите, хората разчитат на устойчиво потребление или така нареченото 

екопотребление, което допринася за намаляване на екологичните проблеми 

или предотвратява по-нататъшното им задълбочаване (Masson/Leßmann 

2016:1). Някои потребители може да се позовават на концепцията за 

съзнателно потребление, като правят избор въз основа на познаване на 

социалните, екологичните и политическите последици. Дори всеки човек да е 

потребител на различни видове стоки и услуги, социалните фактори (напр. 

възраст, пол, доход и образование) играят роля в способността му да 

консумира и живее устойчиво. Потреблението е предмет на ограничения, 

които произтичат от неравномерното разпределение на материалните 

ресурси (Masson/Leßmann 2016:1). Съответно съществува връзка между 

социално-икономическите и демографските характеристики на потребителя 

и отговорното потребителско поведение. Например нивото на образование в 

сферата на познаване и осъзнаване на проблемите на околната среда е 

подчертано като имащо важно влияние върху проекологичното поведение 

(Tam/Chan 2018). Освен това много проучвания, използващи теорията за 

планираното поведение, показват, че нагласите, субективните норми и 

поведенческият контрол могат да повлияят на намерението за покупка на 

потребителите (Yadav/Pathak 2017). 
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Различни ефекти от консумацията върху индивидите 

Освен свръхконсумацията и влошаването на околната среда, 

консуматорството има различни ефекти върху индивидите, включително 

отрицателни психологически такива (Hayes 2021). На първо място, неразумното 

харчене на пари може да доведе до неустойчиви нива на дълга, които 

допринасят за финансови кризи и рецесии (Hayes 2021). 

Второ, по отношение на концепцията за разточително потребление (Veblen 

1899), потребителите купуват, притежават и използват продукти, за да обявят или 

демонстрират своя социален и икономически статус. Тази тенденция за 

идентифициране с продукти, възприемани като статутни символи (напр. 

дизайнерско облекло, бижута) може да доведе до жертване на значително 

време и пари. Последствията могат да бъдат излишък от отпадъци и влошаване 

на отношенията със социалната среда (Blonski/Witek 2019:8). Освен това, 

консуматорството може да доведе до нарастваща тревожност за статуса, 

стрес, свързан със социалния статус и необходимостта да се поддържа 

темпото чрез увеличаване на потреблението. Хората могат да изпитват 

постоянна неудовлетвореност, умора, нервно напрежение, бързане и 

Фигура 2: Теория на планираното поведение; достъпно онлайн 

на адрес https://www.europarl.europa.euо 
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постоянна липса на нещо (Blonski /Witek 2019:8). Психологически изследвания 

показват, че хората, които живеят за консуматорски цели, съобщават за по-

лоши настроения и по-голямо нещастие в отношенията. Хората, изложени на 

консуматорски ценности като богатство, статус и материални притежания, 

показват по-голяма тревожност и депресия (APS 2012). 

 

Връзка с настоящата икономическа система и проблематизиране 

Животът в капиталистическа икономика се характеризира с начин на живот на 

прекомерен материализъм. Традиционната линейна икономика се основава 

на модела вземи-направи-консумирай-изхвърли и разчита на големи 

количества евтини, лесно достъпни материали и енергия. Политиките целят 

увеличаване на потреблението с цел изграждане и поддържане на силна 

икономика (Hayes 2021). Тази масова консумация води до свръхконсумация, 

„консумация, която е прекомерна и не е оправдана въз основа на биологични 

или социокултурни причини“ (Blonski/Witek 2019:10). Недостатъците или 

последствията са екологични проблеми, като например замърсяване от 

производствени индустрии, изчерпване на ресурсите поради широко 

разпространено разточително потребление, проблеми с изхвърлянето на 

отпадъци. 

Поради този нарастващ темп на влошаване на околната среда и изменението 

на климата е важно хората да  трансформират потребителското си 

поведение, за да станат по-устойчиви, да осигурят безопасни здравословни 

условия на живот за настоящите и бъдещите поколения. Следователно 

културата на потребление трябва да се промени, за да се даде възможност за  
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преход към кръгова 

икономика (Saari et al. 2021:1). 

Чрез включването на 

споделяне, лизинг, повторна 

употреба, ремонт, обновяване 

и рециклиране на 

съществуващи материали и 

продукти възможно най-дълго, 

жизненият цикъл на продуктите 

се удължава. Така този модел 

предполага намаляване на 

отпадъците и натиска върху 

околната среда до минимум 

чрез подобряване на 

сигурността на доставките на суровини. 

 

1.5 НПО и мрежи за повече информация 

Кънсюмър интернешънъл: членска организация за потребителски групи по 

целия свят за овластяване и защита на правата на потребителите да имат 

достъп до безопасни и устойчиви продукти и услуги: 

www.consumersinternational.org/ 

Грийнпийс: транснационална екологична организация, чиято работа се 

фокусира върху опазването на природата и климата и използва 

ненасилствени творчески действия за насърчаване на по-зелен свят: 

www.greenpeace.org/ 

Съветът за защита на природните ресурси (NRDC): организация с 

нестопанска цел, посветена на защитата на световните ресурси и 

осигуряването на безопасна и здравословна среда за всички: www.nrdc.org 

Световен институт за ресурси: изследователска организация, работеща с 

правителства, фирми, институции и групи на гражданското общество, за да 

Фигура 3: Модел на кръгова икономика, достъпен 

онлайн на https://www.linkedin.com 
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превърне информацията в действие, с акцент върху въпроси като изменението 

на климата, енергията и храната: www.wri.org   

 

1.6 Допълнително упражнение: плакат: Бъдещето на нашето 

потребление в ежедневния живот в училище 

Индивидуална работа 

Как по-устойчивите модели на потребление могат да бъдат интегрирани в 

нашето ежедневие в училище (напр. по-устойчив, регионален, сезонен и 

намален асортимент в кафенето)? Кои са предизвикателствата, върху които 

трябва да се помисли и в какво лично съм готов да участвам? 

В класната стая 

Споделете вашите идеи и предложения с вашите съученици и учителя и ги 

обсъдете заедно! 

Създайте общ списък с конкретни предложения за действие за училището: 

учителят записва всички идеи паралелно на плакат. 

Плакатът е визуално проектиран по такъв начин, че да може да бъде окачен в 

класната стая като ежедневен контролен лист за всички членове на класа, така 

че идеите да могат постепенно да бъдат въведени в демократичното 

ежедневие на училището. 

 

1.7 Библиография  

1. Assadourian, Erik (2010): Transforming Cultures: From Consumerism to 

Sustainability. In: Journal of Macromarketing 30 (2), 186-191.  

2. Association for Psychological Science (APS) (2012): Consumerism and its 

antisocial effects can be turned on-or off. Available online at: 

https://www.psychologicalscience.org/news/releases/consumerism-and-its-

antisocial-effects-can-be-turned-onor-off.html, last accessed on: 23.02.2022.  

3. Blonski, Krzysztof; Witek, Jolanta (2019): Minimalism in consumption? In: h 53 (2), 

7-15. 

http://www.wri.org/
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/consumerism-and-its-antisocial-effects-can-be-turned-onor-off.html
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/consumerism-and-its-antisocial-effects-can-be-turned-onor-off.html


 

  AGRIPOL  

 10 Селскостопанска политика и устойчивост в 

                                                                                                                  професионалното образование 

4. Endlich Wachstum (2016): Why do we consume? The functions of consumption. 

Available online at: https://www.endlich-wachstum.de/wp-

content/uploads/2016/02/Chapter3-Why_do_we-consume-

Background_text.pdf, last accessed on: 22.02.2022 

5. Hayes, Adam (2021): Consumerism. In: Investopedia. Available online at: 

https://www.investopedia.com/terms/c/consumerism.asp, last accessed on: 

22.02.2022. 

6. Krajewski, M. (1997): Konsumpcja i współczesność. O  pewnej perspektywie 

rozumienia świata współ-czesnego. Kultura i Społeczeństwo, 3 

7. Masson, Torsten; Leßmann, Ortrud (2016): Ökologisch nachhaltiger Konsum und 

ungleiche Teilhabe. In: Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in 

Deutschland: Exklusive Teilhabe – ungenutzte Chancen; dritter Bericht. Bielefeld: 

W. Bertelsmann Verlag, 1-21.  

8. Saari, Ulla A.; Damberg, Svenja; Frömbling, Lena; Ringle, Christian M. (2021): 

Sustainable consumption behaviour of Europeans: The influence of 

environmental knowledge and risk perception on environmental concern and 

behavioral intention. In: Ecological Economies 189 (2021) 107155. 

9. Tam, K.P., Chan, H.W. (2018): Generalized trust narrows the gap between 

environmental concern and pro-environmental behavior: multilevel evidence. 

Glob. Environ. Chang. 48, 182–194 

10. Veblen, Thorstein (1899): Theory of the Leisure Class. Project Gutenberg.  

11. Yadav, R., Pathak, G.S. (2017): Determinants of consumers’ green purchase 

behavior in a developing nation: applying and extending the theory of planned 

behavior. Ecol. Econ. 134, 114–122 

 

  

https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2016/02/Chapter3-Why_do_we-consume-Background_text.pdf
https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2016/02/Chapter3-Why_do_we-consume-Background_text.pdf
https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2016/02/Chapter3-Why_do_we-consume-Background_text.pdf
https://www.investopedia.com/terms/c/consumerism.asp


 

  AGRIPOL  

 11 Селскостопанска политика и устойчивост в 

                                                                                                                  професионалното образование 

2. Какво наистина ни мотивира за действие? 

Структура 

1. Теоретична част – 10 мин. 

2. Упражнение „Пирамида на ценностите“ – 15 мин. 

3. Стратегии за действие – 3-4 мин. 

4. Упражнение „Проектиране на устойчиво зелено бъдеще“ – 30 мин. 

5. Задача за рефлексия – 1 мин. 

6. НПО/мрежи, които могат да ви помогнат да научите повече 

7. Библиография 

 

2.1 Теоретичен подход: Защо се държим по определен начин 

(общество, образование, ценности)? 

Мотивацията е вътрешно състояние, което поддържа, насочва и стимулира 

поведението на човека и заема водещо място в структурата на личността. Тя 

включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и 

своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите 

резултати. 

Терминът "мотивация на поведението" се използва както в широк, така и в тесен 

смисъл. В тесния му смисъл се възприема като мотивация на конкретните 

форми на поведението на човека. А в широкия смисъл под мотивация на 

поведението се подразбира съвкупността от тези психологически моменти, 

които определят цялостното поведение на човека. Основанията за 

извършването на даден поведенчески акт се означават като мотив на 

поведението. Мотивът е вътрешна подбуда за действие, поставена във връзка с 

някаква потребност, която насочва поведението. Мотивът имплицира 

специфичното лично отношение към дадени обекти или субективни състояния. 

В динамиката на поведението движещата сила може да има повече от един 

мотив, вследствие на което настъпва степенуването им, означавано като 

"борба на мотивите". Ако съществуват противоположни мотиви за 
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извършването на дадено действие се говори за т. нар. "конфликт на мотиви". 

(Nedelchev, N. 2010, 2011) 

Изследванията върху природата на мотивацията на поведението на човека 

започват още през ХІХ век. Като начало на съвременното психологическо 

разбиране на мотивацията се приемат  възгледите на С. Л. Рубинщайн (1935), 

според когото, източници на мотивацията на волевия акт могат да бъдат 

влеченията, потребностите, емоциите, а така също и интересите, идеологията, 

осъзнаване на задачите, които социалният живот поставя пред хората. 

Мотивацията се определя като стимул, подбуда за създаване и поддържане на 

намерения и целенасочени действия. Нейната важност е в това, че тя определя 

степента на активна причастност (въвлеченост) и отношението към всяка една 

дейност. Мотивацията е желание за достигане на целта, обединено с енергия 

да се работи за тази цел. Тя има 4 аспекта: (1). Цел. (2). Усилие. (3). Желание 

за достигане на целта. (4). Благоприятно отношение към визираната дейност. 

Съществуват няколко популярни възгледи, свързани с природата на 

мотивацията. Теорията за самоопределението на Деци и Райан, например се 

основава на отношението между външни и вътрешни мотиви и основната 

човешка потребност от автономия. Човек е способен чрез личния си избор да 

започне и да регулира усилията, които изразходва, за да завърши задачата, 

която възприема като лично изгодна за себе си. (Ryan, R. M., & Deci, E. L. 2000) 

Вътрешна мотивация: изпълнение на задачата за собствена полза, независимо 

от каквато и да е външна награда. Вътрешните мотиви са свързани с 

идентичността на индивида, интереса към предмета и чувството за 

благополучие. Човек е вътрешно активен, когато дейността е цел сама по себе 

си и когато има възможност за избор. Той намира вътрешно мотивиращите го 

задачи за интересни и провокативни; в качеството на награда се проявява 

удоволствието непосредствено от дейността или чувството за компетентност 

при изпълнението на задачата.  

Външна мотивация: преследване на някаква награда, външна по отношение на 

задачата. Хората са външно активни, когато цел на дейността е наградата, 
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която не е органично и непосредствено свързана с дейността, а например с 

придобиването на прагматична или материална ценност.  

 

Според двуфакторна теория на Херцберг (Alshmemri, M. et al. 2017), върху 

мотивацията влияят два вида фактори:  

● Мотивационни – вътрешни фактори, свързани с личността. Такива са 

желанието за растеж, развитие, статус в обществото; успехи; кариерният ръст; 

признание и одобрение; възможности за творчество.  

● Хигиенни – външни фактори, свързани с работната среда. Такива са 

заплатата, условията на труд, междуличностните взаимоотношения, 

административната политика, степента на контрол и др. Тяхното отсъствие или 

влошаване са източника на неудовлетворение. 

 

Друга известна теория е така нар „Очакване-Ценност“ на Врум. Тя се изразява 

чрез следната схема:  

 

 

 

 

Трите фактора си взаимодействат, но всичките трябва да са налице и да са 

силни, за да е голяма мотивацията като цяло. 

Понятието "мотив" включва такива понятия като потребност, подбуда, влечение, 

склонност, стремежи и т. н. При всичките различия, общото в тези термини е 

"динамичният" момент на насоченост на действието към определени целеви 

състояния, които независимо от спецификата си винаги съдържат ценностен 

Фигура 4: „Очакване-Ценност“  на Врум. KJ Harris et al., 

International Journal of Hospitality Management 63 (2017), 53-62. 
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момент и които субектът се стреми да достигне, каквито и разнообразни 

средства и пътища да водят към това. 

Работата върху човешката мотивация се съсредоточава не само върху 

гореспоменатата връзка между поведение и резултат, но и върху типовете 

резултати, които показват тенденция към придобиване на психологическа 

ценност за хората. Определени са два широки класа резултати, които служат 

като потенциални мотиватори при условие, че мотивацията е структурирана 

по такъв начин, че резултатите да следват директно поведението. Първият клас 

са т. нар. външни резултати - заплащане, избягване на наказание, одобрение. 

За тях е характерно най-общо, че са отделени от дейността и са външни за 

човека. Вторият набор са резултати, които се появяват спонтанно за човека - 

напр. чувството за удовлетвореност. Това са мотиватори, които са свойствени 

за дейността и са непосредствено свързани с удовлетворяването на човешкото 

желание за компетентност и автономност. 

Различни фактори оказват влияние върху формирането на мотивацията, като 

например положителната атмосфера в дейността: административната 

поддръжка; високата оценка и стимулирането на личната инициативност; 

създаването на впечатление, че работата на конкретната личност има смисъл 

и е високо оценена. От друга страна, неблагоприятните условия, като  липсата 

на автономност; ролевата неопределеност и неадекватност; проблеми с 

ясното и точно разпределение на функции и интеграция на усилията, могат да 

ерозират мотивацията. Приема се, че личностните характеристики също влияят 

по определящ начин върху хода на мотивационния процес. 

Счита се, че мотивационната система е основна в структурата на личността. 

Тя обхваща редица взаимосвързани елемент: мотиви, цели, идеали, ценностни 

ориентации, аспирации им др. Ако разглеждаме и личността като система, 

естествено е да приемем взаимозависимостта между всички нейни 

подсистеми, което включва и мотивационната сфера. Мотивацията има 

значение за всички основни структурни образования на личността: определя 

начина на протичането на психичните процеси, развитието на способностите, 

характера, интензитета на емоциите. 
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Как да постигнем дългосрочна промяна в поведението? 

 

2.2 Упражнение: "Пирамида на ценностите" (Попова Ю. и др.) 

Цели: Да разкрие ценности и мотиватори 

Време: 15 минути 

Инструкции:  

Всеки от участниците получава бял лист А4 и по 6 лепящи се листчета. Те трябва 

да помислят за 6-те най-важни за тях ценности и мотиватори /например чиста 

околна среда, биоразнообразие, борба със замърсителите, по-малък 

въглероден отпечатък, социално общуване, успех, мъдрост, благоденствие, 

реализация, знания, слава, контакти, приятелство, заплащане и т.н./ и да ги 

напишат върху листчетата с печатни букви. Когато са готови, малките листчета 

се залепят върху белият лист под формата на пирамида - първо едно (най-

важното) е най-горе, след него други две и накрая последните три, на най-

долния ред. Листът се слага на земята пред всеки, така че да бъде видим от 

всички участници. Дава се време, за да могат всички да се запознаят с 

работата на останалите. Не се пречи на коментари или кратко свободно 

общуване между участниците.  

Върху лист от флипчарт всеки залепя онази своя ценност или мотиватор, която 

е поставил на върха на пирамидата. Така ще се получи една обобщена 

картина.  

Участниците размишляват върху въпросите „Какво можем да направим, за да 

постигнем дългосрочна промяна в поведението?" и „Какво може да ви 

провокира да промените ценностите си?“. Необходимо е да се създаде 

пространство за споделяне от всеки, който желае да се изкаже. Отбелязваме 

общи причини за промяна в ценностите. 

 

Дебрифинг:  

Ценностите са свързани с онова, което ни е скъпо и има висока стойност за 

нас. Често те са основни и устойчиви мотиватори в нашето поведение. Това са 

критериите, въз основа, на които правим своите оценки и избори, поставяме 
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си цели и изграждаме стратегии за бъдещи действия. Къде в пирамидата на 

ценностите са тези, свързани с опазването на околната среда? 

 

2.3 Стратегии за действие 

Различни традиционни (стачки, протести, разпространение на 

информационни материали) и нетрадиционни форми на действие (бойкот 

на стоки, демонстрации, доброволчество и т.н.) могат да се използват за 

защита на собствени или групови ценности. Те зависят от творческия заряд и 

въображението на активните индивиди и групи. 

Такива са още: 

→ Групи за натиск в социални мрежи и чрез други възможности на Интернет. 

Онлайн достъпът позволява на инициативни групи да ангажират по-голяма част 

от обществеността по множество начини в дискусии, свързани с проблемите 

на общността. Уебсайтове, дискусионни платформи, бюлетини и онлайн 

конференции предоставят на хората възможности за достъп до 

информационни материали и взаимодействие с експерти и други участници 

(понякога отдалечени), за да дадат своите предложения, препоръки, да 

обсъждат опции и да определят приоритети. Например диалозите на онлайн 

общността позволяват на участниците да обсъждат набор от въпроси в 

рамките на няколко седмици. Участниците могат да вземат участие в дискусия 

или да създават нова всеки ден. Резултатът е набор от приоритетни въпроси и 

препоръки за политики, които могат да бъдат използвани от лицата, вземащи 

решения в рамките на общността по определени теми. Тъй като не всеки има 

достъп, електронните методи често се съпоставят или предлагат като 

алтернатива на методите за участие лице в лице. Електронните методи за 

комуникация, като актуализации по имейл и онлайн платформи, са особено 

важни за поддържане на връзка между гражданите и споделяне на 

информация и съобщения. Особено популярни в днешно са дискусионните 

групи във Фейсбук, Туитър и други.  

→ Друга стратегия за действие е доброволчеството, което носи приятно 

чувство на удовлетворение или уважение, въпреки че не е налична финансова 
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изгода – доброволците извършват своята дейност или напълно безплатно, или в 

определени условия при минимално заплащане и осигуряване на условия на 

живот, при работа в чужбина. Доброволците са известни с развиването на 

своите умения, които са им силно необходими при често нестандартния тип 

работа, който извършват, социализация (тъй като им се налага да работят 

често с множество други доброволци, да разговарят и общуват с хора, 

опитвайки се да бъдат от помощ за тях) и също така с ентусиазма и радостта, 

от извършваната дейност. Най-често наградата за усилията на доброволците е 

добрата дума, признанието, похвалата от страна на околните хора или други 

доброволци. Добър пример за доброволчество е т.нар. пешеходен автобус, 

когато родителите на децата в едно училище се редуват, за да водят цели 

класове пеша до училището. Така не се налага да се ползва нито личен, нито 

училищен транспорт. Друг вид доброволчество в областта на опазване на 

околната среда е насърчаването на ползване на велосипеди, за посещение 

на училище от групи деца, отново придружени от родители. 

Пpизивитe зa бoйĸoт на стоки ca пo-cĸopo пoлитичecĸи и идеологически, 

oтĸoлĸoтo иĸoнoмичecĸи въпpoc и изискват масова подкрепа, за да бъдат 

ефективни. Други стратегии за действие са и отказа да се ползва 

електричество за определено време, да не се водят телефонни разговори и 

други.  

 

Събиране на конкретни идеи за действие в респективния контекст  

Преди да подберем правилно своята стратегия за действие е необходимо да 

изясним своите цели. Какви са потребностите и интересите на местната 

общност, какво е постигнато до момента и каква е нашата визия за бъдещето 

на този проблем.  

 

2.4 Упражнение „Проектиране на устойчиво зелено бъдеще“ 

Цел: упражнението запознава участниците с технологията за идентифициране 

и приоритизиране на потребности/интереси в местната общност, свързани с 
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устойчиво развитие, опазване на околната среда, намаляване на емисиите, 

намаляване на въглеродния отпечатък и др. 

Цели: след упражнението участниците трябва: 1) да могат да посочат най-

важните екологични проблеми, които трябва да бъдат решени в региона, в 

който живеят; 2) след приоритизиране да представят визия за решаване на 

избран от тях проблем. 

Време: 30 минути 

Описание: 

• Стъпка 1 - Мозъчна атака: екологичен проблем, който искате да решите 

в местната общност в рамките на едногодишен период (5 мин. за 

изписване на проблемите на флипчарт);  

• Стъпка 2 - От изписаните проблеми изберете един, който смятате за 

най-приоритетен (ако няма съгласие сред участниците, може да се 

проведе ранкиране на проблем - всеки от тях поставя точка върху два от 

изписаните проблема - като този, който събере най-много точки се 

избира като работен за групата). Пояснява се, че това е само 

упражнение за създаване на визия и може да се съотнесе към всеки 

значим за групата проблем) (5 мин.) 

• Стъпка 3 - Какво вече е постигнато по проблема (мозъчна атака с 

кратко изписване на позитивни неща, които са постигнати на този етап 

в решаването на проблема) (5 мин.) 

• Стъпка 4 - Какво пречи да се реши този проблем? (мозъчна атака с 

кратко изписване на пречките) (5 мин.) 

• Стъпка 5 - Какво искаме да видим като резултат след една година 

спрямо този проблем? Желано състояние и преодоляване на пречките 

(формулиране и изписване на визията) (кратка дискусия 10 мин.).  

 

2.5 Задача за рефлексия 

Индивидуална кратка саморефлексия в края на тази сесия ще ни помогне да 

запазим фокуса си върху най-важните неща:   

• Най-важният екологичен проблем в моя район е ……… 
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• Мога да бъда част от промяната, като правя.... 

• Мога да организирам доброволчески дейности в моята общност за 

нейното устойчиво развитие, като например….…. 

• Едно нещо, което мога да направя по-добре след този 

модул:……………… 

• Едно нещо, което искам да направя по-добре: ……………………… 

• Как мога да помогна на другите да идентифицират екологични 

проблеми и решения? 

• Наясно ли съм с моите ценности и цели? 

• Мога да защитя моите екологични цели, като правя… 

 

2.6 НПО/мрежи, които могат да ви помогнат да научите повече 

• Източноевропейска мрежа за гражданско образование (EENCE) 

https://eence.eu/ 

• Мрежово обучение по европейско гражданство – Международен 

обмен за насърчаване на напредъка на гражданското 

образование (NECE) https://epale.ec.europa.eu/en/blog/nece-

networking-european-citizenship-education-international-exchange-

encourage- напредък 

• Какво правим - Подобряване на гражданската екосистема и 

активиране на местната общност https://civic-europe.eu/idea-

challeng/ 

• Мрежа за образование по демокрация и човешки права в Европа 

(DARE) https://dare-network.eu/ 

• Разбиране на Европа – улесняване на образованието за 

демократично гражданство от и за младите хора 

https://understanding-europe.org/en/about-us/understanding-

europe/ 

• Мрежа за граждански практики – www.cpn.org 

• Democracy net – www.ned.org 
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• Amnesty International - https://www.amnesty.org/en/  
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3. Когнитивен дисонанс 

Структура 

1. Въведение в темата 

2. Психологическа основа 

3. Начини за намаляване на когнитивния дисонанс 

4. Когнитивен дисонанс: примери от реалния живот 

5. Приложение на теорията за когнитивния дисонанс 

6. Задачи 

 

3.1 Въведение в темата 

На всеки му се е случвало да изпита силен вътрешен дискомфорт, когато 

трябва да направи нещо в разрез с личните си убеждения, или когато 

неочаквано научи информация, която се разминава с тази, която вече му е 

позната. В подобни ситуации човек се чувства объркан в мислите си и търси 

някакъв изход. 

Например, човек може да знае, че пушенето е вредно за 

здравето и може да доведе до физически проблеми в 

бъдеще и въпреки това да продължи да пуши по няколко 

цигари всеки ден. 

В този случай виждаме как има несъответствия и 

противоречия между някои мисли на човек, който пуши, и 

поведението му, когато пуши. 

Съществува психологическа теория, която разглежда точно 

подобни ситуации – теорията за когнитивния дисонанс на 

Фестингър (Festinger 1962: 2). 

Автор на теорията за когнитивния дисонанс е Леон 

Фестингър – един от пионерите на социалната психология в 

САЩ. През 1957 г. той публикува книгата си “Теория за 

когнитивния дисонанс”, в която представя феномена 

“когнитивен дисонанс” с помощта на научни доказателства от задълбочена 

изследователска дейност (Festinger 1962: 2).  

Фигура 5. Леон 

Фестингер, 

достъпна на: 

https://bg.psichia

tria.org/teoriya-

na-kognitivniya-

disonans/. 
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3.2 Психологическа основа 

Теорията на Фестингер е една от основните теории в Когнитивната психология. 

Като дял от  психологията , тя изследва познавателните способности и процеси 

на човешкото  съзнание  и проблемите, свързани с  паметта,  езика, 

логическото мислене, вниманието, възприятията,  въображението, 

способността за вземане на решение и др. 

За когнитивната психология преди всичко е валидна тезата, че това е един 

уникален по същността си интердисциплинарен клон на научното познание. Тя 

е еквивалент на  гносеологията  в рамките на философската наука. 

Когнитивната психология в момента заема доста голям раздел в психологията 

като наука. 

 

3.2.1 Същност на “когнитивния дисонанс” 

Когнитивен дисонанс е състояние на вътрешно напрежение, дискомфорт и 

стрес, което възниква, когато откриваме несъвместимост (противоречие) в 

нашата познавателна система от съждения. 

Според Фестингър когнитивният дисонанс не съществува от само себе си. 

Можем да разберем неговата същност единствено в системата на нашите 

лични познания. Тази система от лични познания включва: съжденията ни за нас 

самите и нашето поведение, съжденията ни за други хора, нашите нагласи, 

очаквания, ценности, вижданията за обкръжаващата ни среда, за 

отношението ни към социалния свят (общество, групи). 

Много психологически понятия и термини не са толкова лесни за разбиране. 

Понякога е необходимо подробно обяснение. Това важи и за явлението 

когнитивен дисонанс. Какво е това с прости думи? Обяснението на тази 

концепция е много по-просто, отколкото изглежда на пръв поглед. 

Всеки има някакъв житейски опит и лично мнение за това как да разреши 

определени ситуации. Въпреки това не винаги е възможно да се реши един или 

друг проблем въз основа на собствените идеи и опит. Понякога човек се 

противопоставя на собственото си мнение, например в полза на мнението на 



 

  AGRIPOL  

 23 Селскостопанска политика и устойчивост в 

                                                                                                                  професионалното образование 

другите, социалните ценности или нормите на закона. Това несъответствие 

между мисли и действия се нарича когнитивен дисонанс. 

Когнитивният дисонанс също често възниква, когато човек трябва да вземе 

важно решение. Умствената дейност за известно време ще бъде насочена 

към сортиране в главата на възможните варианти и техните последствия. 

 

3.2.2 Ситуации на възникване на когнитивен дисонанс 

Според теорията на Фестингър когнитивният дисонанс възниква в няколко 

ситуации: 

• Изправени сме пред избор на един, измежду два варианта – например, 

дали да се включим или да не се включим в работата на даден  екип . 

• Принудени сме да приемем поведение в разрез с наши убеждения под 

влияние на заплаха,  наказание, обещана награда. 

• Съвсем случайно или под нечие въздействие се сблъскаме с нова 

информация – например компетентен колега  с опит в други 

организации, разказва за ползите от екипната работа, за които досега 

не сме се и замисляли. 

• Друг човек, с който си приличаме по начин на мислене, изкаже мнение, 

което е различно от нашето – например изгаряме от желание да се 

включим в екипа, но колегата, който обикновено мисли като нас споделя, 

че това ще е пълна глупост. 

• Случва се събитие, което предизвиква еднаква реакция в много хора и то 

опровергава разпространените досега виждания – например 

назначават нов ръководител, който разяснява пред всички надеждите, 

които възлага на екипа и това вдъхновява всички. 

 

3.2.3 Индивидуални реакции 

В работната среда се сблъскваме с немалко ситуации, в които можем да 

изпитаме когнитивен дисонанс. Дали всички реагираме по еднакъв начин? 

Според теорията за когнитивния дисонанс на Фестингър хората имат различни 

по характер и интензивност реакции спрямо когнитивния дисонанс. 
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За някои хора когнитивният дисонанс е неприятно състояние – то провокира 

тревожност, страх, стрес, гняв, ниско самоуважение. Обикновено тези хора се 

справят с тези свои състояния трудно и продължително. 

Фестингър използва специален термин, когато описва индивидуалните 

реакции на хората към когнитивния дисонанс. Терминът е “толерантност към 

дисонанса”. 

В този случай, това са хора, чиято толерантност е ниска към дисонанса, 

изпитват силен дискомфорт и използват повече усилия, за да го намалят. С цел 

да намалят възможностите за вътрешни противоречия, тези хора имат навика 

да виждат нещата само като “черни” или само като “бели”. 

За други хора обаче когнитивният дисонанс е по-лесно преодолимо 

състояние. Хора, чиято толерантност е висока към когнитивни дисонантни 

състояния, са склонни да поддържат различни “оттенъци на сивото”, вместо 

само “черни” или “бели”. 

И двете реакции показват, че когнитивният дисонанс е мотиватор за 

предприемане на някакви действия, които на свой ред целят намаляване на 

дисонанса. 

Когнитивният дисонанс ни провокира да направим нужните промени, за да 

попаднем отново в състояние на вътрешна хармония и стабилност.  

 

3.3 Начини за намаляване на когнитивния дисонанс 

Теорията за когнитивния дисонанс на Фестингър разкрива три основни начина, 

които използваме, за да намалим своя когнитивен дисонанс (Festinger & 

Carlsmith, 1959: 2). 

Това са: 

1. Променяме някои от двата когнитивни елемента, които са в 

противоречиви отношения. 

2. Добавяме нови когнитивни елементи, които ще са съвместими с вече 

съществуващите отношения на съгласуваност. 
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3. Редуцираме степента на важност на елементите, които са в 

противоречиви отношения. 

 

 

 

 

 

Състоянието на когнитивния дисонанс предизвиква психологически 

дискомфорт, от който човекът, естествено, се опитва да се отърве (или, поне 

донякъде, да намали неприятните усещания). Има няколко начина, по които 

можете да постигнете облекчение в състоянието си, а именно: 

• Ако смятате, че вършите нещо неправилно или действате в противоречие 

с вашите вярвания, е целесъобразно да насочите усилията си в 

обратната посока, ако това е възможно в този конкретен случай; 

• Да убедите себе си в правилността на мислите и действията си (т.е. 

търсенето на извинение за действията на някого, за да намалите вината 

му); 

• Да се възприемат само положителни данни и да не се вземат предвид 

всички негативни факти. Този филтриращ подход е полезен, за да не се 

създават вътрешни противоречия. 

Фигура 6. Визуално представяне на „Теорията за 

когнитивния дисонанс“ от Фестингер, достъпна онлайн на: 

https://www.researchgate.net/figure/Visual-representation-

of-the-Cognitive-Dissonance-Theory-by-Fessinger-adapted -

от_фиг.4_324516098. 
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• Да съберете цялата информация и факти за ситуацията, да получите 

цялостна представа за нея и след това да изградите нова линия на 

поведение, която да се счита за единствено правилната. 

 

3.4 Когнитивен дисонанс: примери от реалния живот 

В реалния живот често се сблъскваме с явления, които предизвикват когнитивен 

дисонанс. Примерите за тях са многобройни: 

• Най-простият пример са златният медалист и посредственият ученик, 

които влизат в университета. Логично е, че от първия преподавателите 

очакват високи резултати и прилично ниво на знания, а спрямо втория 

нямат особени очаквания. Въпреки това може да се случи, отличният 

студент да отговори на въпроса много посредствено и непълно, а по-

посредственият, напротив, да даде компетентен, смислен отговор. В този 

случай учителят е в когнитивен дисонанс, защото убежденията и 

очакванията му не са адекватни за реалната ситуация. 

• Също така, когнитивният дисонанс може да се разглежда при хора с 

лоши навици (например пушачи, или тези, които злоупотребяват с 

алкохол). Естествено е, че те рано или късно ще осъзнаят вредата от тези 

навици за тялото им. В този случай, има два варианта. Или индивидуално 

всеки опитва по всякакъв начин да се отърве от лошия навик, или пък 

започва да си търси извинения, така че да се компенсират по някакъв 

начин възможните вреди, които ще бъдат причинени на здравето. 

• Друг пример. Индивидът иска да придобие спортна физика, защото е 

красива, привлича вниманието на противоположния пол, позволява да се 

чувства добре, помага за подобряване на здравето. За да постигне тази 

цел, той/тя трябва да започне редовни упражнения, да нормализира 

диетата си, да се опита да спазва режим и да се придържа към 

определен график или да намери куп извинения, които показват, че 

наистина няма нужда от това (недостатъчно финансово или свободно 

време, предполагаемо лошо благосъстояние, физика в нормални 
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граници). Всички действия на индивида по този начин ще бъдат насочени 

към намаляване на дисонанса, който ще бъде причинен на здравето. 

• Човек (да го наречем H), близък роднина, когото познавате като много 

мил, разбиращ и винаги готов да помогне. Повечето от близките му го 

познават като такъв и смятат, че той е напълно неспособен да направи 

нещо лошо. Но в един момент научават, че H е извършил тежко 

престъпление в младостта си и това е шок. В тази ситуация появата на 

нова информация, рязко противоречаща на съществуващата, 

провокира появата на когнитивен дисонанс. 

• Зелената сделка на Европа трябва да направи Европа неутрална по 

отношение на климата. Някои от планираните промени обаче ще 

засегнат сериозно хората в някои страни. Например в България 

изключително предизвикателство ще бъде намаляването на вредните 

емисии от транспорта, отказът от въглищата като енергиен източник и др. 

Много от тези мерки са неприемливи в краткосрочен план за хората. 

Безработицата ще се увеличи след закриването на въгледобивната 

индустрия. Доходите на хората са недостатъчни, за да сменят колите си. 

 

3.5 Приложение на теорията за когнитивния дисонанс  

Теорията за когнитивния дисонанс на Фестингър намира широко приложение 

в управлението на хора и процеси, в рекламата на продукти и събития, в 

управлението на човешките взаимоотношения, във всички видове комуникации, 

в управлението на кризи и др. Разбира се, тя има и широко приложение в 

личния живот.  

Например, учителят може да стимулира желанието на учениците да научат 

нещо ново за екологичните проблеми, ако те причиняват когнитивен дисонанс. 

Затова той може да оспори гледната точка на един или повече от своите 

ученици и да ги покани да проведат наблюдения и практически експерименти, 

свързани със залесяването, почистването на водни басейни, опазването на 

почвите от ерозия и др. Така учениците имат нова мотивация за значими 

дейности за природата и обществото. 
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Теорията за когнитивния дисонанс често се използва от търговците: цели 

стратегии за продажби са изградени върху нейните позиции. Например 

рекламният лозунг на известна западна компания "Вие се грижите за себе си 

и семейството си. Защо не изберете най-доброто?" Той събужда когнитивния 

дисонанс на клиента, съчетан с чувство за вина, че има достатъчно пари и не 

купува най-добрите продукти за близките си. 

Насърчаването на здравословния начин на живот може да се изгради и с 

помощта на теорията за когнитивния дисонанс. Например шокиращите данни 

за броя на смъртните случаи от СПИН принуждават много хора да изберат 

безопасен секс и да започнат да купуват презервативи. Това е положението и 

с Covid. Затова много хора избират да се ваксинират. 

 

3.6 Задачи 

Разгледайте въпросите по-долу, за да почерпите някои идеи за когнитивния 

дисонанс в ежедневието. Използвайте ги за дискусии!  

 

За учители: 

1. Кои са най-честите поводи за когнитивен дисонанс в организацията, в 

която работите? Нови неща, включително и новини, които се различават 

съществено от това, което знаете досега? Колеги и ръководители, които 

сменят своите позиции по съществени въпроси? Събития, които 

предизвикват еднаква реакция в много хора, защото опровергават 

разпространените досега виждания? Ситуации, в които се налага често 

пъти да вземате решения? 

2. Какви са вашите реакции, когато съжденията ви се сблъскат с други, 

които са несъвместими на вашите? Изпитвате ли гняв? Страх? Чувствате 

ли се потиснати, пренебрегнати, тъжни, самотни? Предприемате ли 

някакви действия, за да промените състоянието си? 

3. Каква е политиката на комуникации между колегите и с ръководството в 

училището? Предизвиква ли тя негативни реакции или провокира 

позитивна и градивна мотивация? 
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4. Насърчават ли се дискусиите, различните мнения, идеите, 

предложенията? 

5. Чувства ли се подкрепата на колеги и ръководители спрямо идеи, 

предложения и иновации от страна на служителите? Подкрепят ли се 

смелите решения? Или от служителите се търси инициативност, без по-

нататъшна управленска подкрепа? 

 

За учители и ученици: 

1. Какво се случва с оценките на изпълнение на задачите? Има ли практика 

за самооценка? Обсъждат ли учителите оценките на учениците 

персонално с всеки? 

2. Изпитвате ли когнитивен дисонанс в общуването с природата? 

Разминават ли се вашите знания и убеждения с новите предписания на 

ЕС за опазване на околната среда? Как ще коментирате въздействието 

на зелените мерки върху хората, които ще останат безработни? 

Изпитвате ли конгнитивен дисонанс при подбора на храните, чрез който 

можете де намалите вредните емисии на въглероден диоксид в 

атмосферата? 
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Допълнителни източници на информация: 

1. PP presentation (Bg): https://prezi.com/ysdpsfj6yfk_/presentation/ 

2. Movie (Ru: https://bg.womanexpertus.com/kognitivnyj-dissonans-opisanie-

prostymi-slovami-osnovnye-gipotezy-teorii-festingera-primery-iz-zhizni/ 

3. Cognitive dissonance (en): 

https://www.simplypsychology.org/humix/video/f1c79fcf8d8f0ed29d76f53cc24

8e33c0e156d3e 

4. Cognitive dissonance (en): https://www.youtube.com/watch?v=m_lCO2cBNts 
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4. Индивидуално влияние върху околната среда  

Структура 

1. Уводна задача: Нашето въздействие върху околната среда 

2. Споделяне на храна 

3. Остатъци от храна 

4. Какво влияние оказват нашите хранителни навици върху околната среда? 

5. Какво можете да направите, за да се храните благоприятно за климата? 

6. Разпространете  

7. Препратки 

 

4.1 Уводна задача: Нашето въздействие върху околната среда 

Време: прибл. 10 - 20 минути в зависимост от нивото на трудност 

Изберете примери (напр. пресни картофи, заместители на месо от 3D 

принтера, енергийни напитки със страхотно изображение или евтини домати 

от Испания) за взаимовръзката между търсенето и предлагането на храна. При 

какви обстоятелства бихте се хранили по различен начин и как? Кои храни 

бихте избрали? Как трябва да се промени предлагането? Как бихте искали да 

промените хранителните си навици? Бихте ли избрали повече органични, 

регионални или сезонни храни? Предпочитате ли определен начин, като 

вегетарианска или веганска диета, или бихте променили диетата си? 

Напишете примерите поотделно на листчета, представете резултатите с 

кратки думи. След това листчетата се групират върху дъска с щифтове. 

Вариант 1 (лесен): Обсъдете резултата: Къде има едностранна връзка, къде 

има взаимовръзка? Къде са зависимостите? Къде са противоречията? – 

Ключовите думи се събират на плакат или се представят графично. 

Вариант 2 (среден): Начертайте мисловна карта с листчетата - къде са 

тематичните прилики, какви са връзките между клъстерите? Какви са тези 

отношения? Опитайте се да ги опишете. 

Вариант 3 (труден): Опитва се системно да се анализират връзките между 

листчетата. Каква е връзката зад отделните елементи на системата, какво 

отличава системата, какви са приликите? Кои елементи имат силно влияние 
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върху активната структура (активни елементи), кои имат слабо/никакво 

влияние (пасивни елементи), къде са положителни контролни вериги (+), които 

се подсилват/изграждат сами, къде отрицателни контролни вериги (-), които се 

самоподсилват? 

 

4.2 Споделяне на храна  

„Споделянето на храна буквално е начин за 

споделяне на храна.“ Обикновено има 

регионални инициативи, които създават място, 

където остатъците от храна, които вече не са 

необходими, се съхраняват и се предоставят на 

нуждаещите се безплатно и по лесен начин. По-

добре да се използва, отколкото да се изхвърли. 

Или хората могат просто да вземат хранителните 

продукти или дарената храна се предоставя на 

хора, които са особено нуждаещи се. 

Храната се губи по цялата верига, като се 

започне от полето, където кривите краставици и 

грозните картофи се изорават обратно в полето, в 

супермаркета, където стоките с изтекъл срок на 

годност завършват право в контейнера зад 

магазина, а също и в домовете на хората, които 

са пазарували твърде много или чиито планове са 

се променили. 

Само в австрийските домакинства всяка година се изхвърлят около 157 000 

тона опаковани и неопаковани храни. Остатъците на стойност над един 

милиард евро попадат в битовите отпадъци. Това прави стоки на стойност 

около 300 евро на домакинство на година, които се унищожават 

(Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie (BMK) 2021). 

 

Фигура 7. Споделяне на 

храна в Германия, Davide 

Mauro, CC BY-SA 4.0. 

достъпно онлайн на: 

Wikimedia Commons, 

https:/creativecommons. 

org/licenses/by-sa/4.0. 
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Упражнение 

Това упражнение трябва да отнеме около 10 минути. Потърсете инициативи във 

вашия район/град: кой стои зад тях, как е организирано разпространението, 

кой има полза от това? Примери: Wiener Tafel 

https://wienertafel.at/lebensmittelrettung/; https://foodsharing.de/.  

 

Упражнение 

Това упражнение трябва да отнеме около 10 минути. Помислете: Имало ли е 

ситуации, в които сте имали остатъци от храна? Какво направихте? Дарявали 

ли сте някога храна? Какви са плюсовете и минусите? Обсъдете в групата.  

 

4.3 Остатъци от храна 

Това, което е ежедневие за поколенията от следвоенния период и времето на 

световната икономическа криза, за нас е връщане към устойчивия начин на 

живот. Остатъците не се изхвърлят, а се използват на следващия ден и се правят 

на вкусни ястия. Зеленчуците и остатъците от месо често се „миксират“ с 

юфка, ориз или картофи, за да се създаде вкусна яхния или питателна супа. 

Днес има много сайтове в интернет и специални готварски книги, които 

помагат да се съставят истински менюта от остатъци. 

Известни примери за австрийска кухня включват виенски Schickenfleckerl, 

каринтски Ritschert и тиролски Gröstl. 

 

Упражнение 

Това упражнение трябва да отнеме около 10-15 минути. Кои остатъци знаете? 

Има ли стари рецепти от вашите предци? Проучете източниците и споделете 

топ 3 съвета за използване на остатъците от храна. Примери: 

https://www.bestrecipes.com.au/budget/galleries/easy-dinner-ideas-

leftovers/576dih6x; https://www.lovefoodhatewaste.com/recipes.  

 

 

https://foodsharing.de/
https://www.lovefoodhatewaste.com/recipes
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4.4 Какво влияние оказват нашите хранителни навици върху околната 

среда? 

Когато купуваме, транспортираме, пакетираме и в крайна сметка 

консумираме храна, ние използваме важни природни ресурси. Например, 

консумацията на млечни продукти, яйца и месо изразходва повече ресурси, 

отколкото консумацията на плодове и зеленчуци. 

 

Колко благоприятно за климата се храня? Екологичен отпечатък 

Екологичният отпечатък е сложен индекс, който описва от колко земя се нуждае 

човек, за да посрещне нуждите си от ресурси. Критериите включват произхода 

и вида на консумираната храна, използваните транспортни средства и 

условията на производство на потребителските стоки. (Big Feet, 2021 г.)  

Можете лесно да изчислите хранителния си отпечатък онлайн, напр. на: 

https://www.earthday.org/foodprints-calculators/; 

https://www.naturefund.de/wissen/co2_rechner/; 

 

4.5 Какво можете да направите, за да се храните благоприятно за 

климата? 

• Купувайте регионални и сезонни продукти. Те не е нужно да се 

транспортират далеч. 

• Намалете консумацията на животински продукти, особено месо. 

• Консумацията на органични продукти от региона намалява употребата 

на торове и пестициди и по този начин защитава обработваемата почва, 

околната среда и спомага за запазване на биоразнообразието. 

• Съхранявайте храната правилно, това удължава нейния срок на годност. 

Дори ако срокът на годност е изтекъл, храната не трябва да се изхвърля 

веднага. Преценявайте храната със здрав разум: вижте, помиришете, 

вкусете – така ще разберете дали е развалена. 

• Избягвайте опаковъчни материали, напр. пийте чешмяна вместо 

бутилирана вода. 

https://www.naturefund.de/wissen/co2_rechner/
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Въпреки че тези общи съвети за щадящо климата хранене са универсално 

валидни, те могат да се прилагат по различни начини в зависимост от околната 

среда и обстоятелствата. Как може да изглежда една щадяща климата диета 

за вас, какво бихте могли да промените?          

 

Упражнение 

Тази задача трябва да отнеме приблизително 30 минути. Напишете малко 

ръководство - с кои конкретни мерки можете да спестите ресурси в диетата 

си? 

Инструкции: Напишете около 2 до 3 страници. Бъдете възможно най-конкретни 

с инструкциите: напр. За моите закуски използвам кутия за многократна 

употреба, която запазва храната ми свежа и не изисква допълнителна 

опаковка като алуминиево фолио. Ще взема със себе си пресни ябълки и 

обелени моркови. За пиене използвам бутилка за пиене и я пълня с вода или 

разредени директно изцедени сокове. 

 

4.6 Разпространете 

Заедно можем да променим нещо. Знаете ли баснята за оризовото зърно на 

шахматната дъска? Можете да я прочетете онлайн на английски или немски 

на тези страници: 

https://purposefocuscommitment.medium.com/the-rice-and-the-chess-board-

story-the-power-of-exponential-growth-b1f7bd70aaca (английски); 

http://www.martinroedel.de/ 25er/maerchen.htm (немски). 

Пресметнете: Ако кажете само на 2 души как да направят храненето по-

устойчиво и те го кажат отново на 2 души – колко хора знаят за това, след 10 

повторения? (Решение: 512 души) 

  

Инструкции за групова работа за устойчиво потребление 

Това трябва да отнеме около 20 минути. Поставете се в различни роли във 

вашата среда, опитайте се да развиете типични герои (3 до 4 напълно 

различни), описанието също може да бъде много преувеличено и клиширано, 

https://purposefocuscommitment.medium.com/the-rice-and-the-chess-board-story-the-power-of-exponential-growth-b1f7bd70aaca
https://purposefocuscommitment.medium.com/the-rice-and-the-chess-board-story-the-power-of-exponential-growth-b1f7bd70aaca


 

  AGRIPOL  

 36 Селскостопанска политика и устойчивост в 

                                                                                                                  професионалното образование 

като герой в комикс (напр. дебел фермер, който предпочита да яде печено 

свинско и шницел и смята, че паста Болонезе е веганско ястие). 

Тази задача трябва да отнеме около 20 минути. Сега помислете за 

комуникационна стратегия за всеки от вашите измислени герои: Как могат да 

изглеждат инструкциите за устойчиво потребление? Коя медия трябва да се 

използва, как трябва да бъде проектирано съдържанието, колко сложно може 

да бъде съдържанието на ръководството? 

Методът за разработване на комуникационна стратегия с измислени герои 

(т.нар. "персони"), които описват основните характеристики на моята целева 

група, идва от маркетинга. 
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5. Възможности за участие 

Структура 

1. Въведение 

2. Влияние на ниво политика 

3. Индивидуално поведение 

4. Това, което ядем и това как живеем оказват влияние! 

5. Разнообразие на етикети 

6. Диета: Всеядна, Месоядна, растителноядна, плодоядна? 

7. ЛИДЕР 

8. Примери за НПО, инициативи и мрежи 

9. Използвана литература 

 

5.1 Въведение 

Храната е политически въпрос! Защо вашата диета оказва влияние върху 

селското стопанство и как можете да осигурите добро земеделие. 

На пръв поглед може да изглежда, че Общата европейска селскостопанска 

политика (ОСП) няма много общо с вашето ежедневие. Това впечатление 

обаче е измамно. 

На първо място, важно е да имате предвид, че почти всяка храна, която ядете, 

е пряко или косвено засегната от разпоредбите на ОСП. 

ОСП засяга не само това, което се оказва във вашата чиния, но и как се 

отглежда или произвежда, колко струва и какви условия се прилагат за 

фермерите, работниците и хората, участващи в преработката, маркетинга и 

продажбата. 

Общата селскостопанска политика засяга и много други елементарни 

аспекти от живота ви: 

• Въздействие върху природата (напр. ограничаване на прилагането на 

торове и др.). 

• Влияние върху хранителните навици (индиректно ценообразуване). 

• Влияние върху социалната среда (главно в селските райони) - но също и 

пространство за отдих за градските жители. 
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Задача:  

Обсъдете кои области 

са особено важни за 

вас и за какви други 

аспекти можете да се 

сетите. Отбележете ги, 

за да можете да ги 

използвате отново на 

по-късен етап.  

 

 

 

 

Понякога е трудно да се направи разлика между селско стопанство и 

селскостопанска политика. Какво е въздействието на политиката? 

Има преки въздействия и непреки въздействия: 

 

Преки въздействия 

• Директни плащания към фермерите – подпомагане на доходите 

• Инвестиции за фермерите 

• Насърчаване на биологичното земеделие 

• Плащане за органични услуги 

• Плодове в училище 

• Подпомагане (инвестиции) в селските райони 

 

Непреки въздействия 

• Ценова подкрепа за земеделски продукти 

• Унищожаване срещу защита на културния ландшафт (растения и 

животни) 

• Опазване на селските райони за отдих и туризъм 

 

Фигура 8. Собствена илюстрация, източници на 

изображения, налични на: 

GAP_Gemeinsame_Agrarpolitik_EU_AdobeStock_20765504
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Въпрос:  

Какви въздействия познавате? Посочете причини. 

Това обаче е за това как гражданското общество, което сте вие и вашето 

семейство, колеги, съученици и т.н. можете да повлияете на 

селскостопанската политика. Можете да направите това, дори ако не 

притежавате земя или собствена ферма. 

Има много начини за участие: 

 

5.2 Влияние на ниво политика 

Решенията за Общата селскостопанска политика се вземат в отделните 

страни членки и Европейския съюз. Освен правителствата, в процеса на 

развитие участват политически партии, т. нар. икономически и социални 

партньори, като профсъюзи, организации на работодателите и 

неправителствени 

организации (НПО). 

Както политическите 

партии, така и 

неправителствените 

организации имат 

множество работни 

групи, които се 

занимават с 

проблемите на 

селското стопанство и 

се опитват да отстояват 

своите интереси. 

Инициативи в Германия  

са например: НАБУ, АБЛ, БУНД, Грийнпийс. Допълнителни примери за НПО и 

мрежи са изброени в края на текста. 

Европейският съюз също често провежда онлайн проучвания по конкретни 

теми. Всеки, включително и вие, можете да участвате в тях. 

Фигура 9. Фермерски субсидии на ЕС за Австрия, 

достъпни на: Farmsubsidy (2021). 
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Освен това има регистър за прозрачност. Това означава, че субсидиите са 

прозрачни: всяка компания (не частни лица) е посочена с размера на 

субсидията и може да бъде проверена онлайн.  

 

Задача:  

Използвайте прикачената връзка: www.farmsubsidy.org и вижте кои 

бенефициенти във вашата страна оглавяват списъка. Коя от изброените 

компании познавате? Какво е вашето мнение за тях? 

 

5.3. Индивидуално поведение 

Вие също можете да се включите, за да окажете влияние. Има много начини 

да направите това. 

 

Демонстрации:  

Сигурно сте чували за протестите „Петък за бъдещето“. Студентите протестират 

за климатична справедливост на тези протести от 2018 г. 

Хората в цяла Европа също излизат на улиците относно селскостопанска 

политика. Извън парламента те водят кампании самостоятелно или с 

неправителствени организации (НПО), например в инициативи на сдружения, 

за промяна в селското стопанство. 

В Германия от 2011 г. насам се провежда голяма годишна демонстрация под 

мотото: „Писна ни!“, към която се присъединяват много асоциации, 

организации и групи, призоваващи за промяна в селското стопанство. 

Инициативата обединява, например, участници от следните мрежи 

Федерация за опазване на околната среда и природата Германия, Работна 

група по земеделие, Съюз за опазване на природата Германия, Хляб за света, 

Деметър, Мрежа Инкота, Мизереор, Охфам, Бавна храна Германия и 

формулират своите искания към политиците. 

Причини за демонстрациите могат да бъдат справедливо заплащане за живот, 

който си струва да се живее, премахване на фабричното земеделие, 

подобряване на условията на земеделие или по-справедливо разпределение 
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на селскостопанските субсидии от ЕС, което по-силно насърчава устойчивото 

земеделие и в замяна на това по-строго санкционира управлението, което 

уврежда околната среда.   

 

Задача: 

Приложено ще намерите демонстрационния призив на инициативата „Писна 

ни“ от Германия https://www.wir-haben-es-satt.de/informatieren/aufruf/englisch/ 

Кой от изброените аспекти намирате за достоен за подкрепа и защо. 

В допълнение към демонстрацията се провеждат и информационни събития, 

работа в мрежа и допълнителна работа по конкретни аспекти. 

Въпрос:  

Има ли инициативи във вашата страна, които се застъпват за промяна в 

селскостопанската икономика? Как действат, какви са исканията им и какви 

действия предприемат?  

 

Задача: 

Какъв би бил "вашият начин" да се включите и какви биха били вашите искания? 

Фигура 10. Огромна демонстрация "Писна ни!" в Берлин (Германия), достъпно на: 

WHES (2021). 
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5.4 Това, което ядем и това как живеем, оказват влияние! 

Освен политическо участие, ежедневието ви може да има както положително, 

така и отрицателно въздействие. Това е най-очевидно в потребителското ни 

поведение. По отношение на селскостопанската продукция се връщаме към 

темата за селскостопанската политика. Тук е ясно, че трябва да разгледаме 

нашето хранително поведение и да направим проучване за влиянието на 

съдържанието на пазарската ни количка в супермаркета.  

„Вашата касова бележка е бюлетина“ 

Може би сте чували тази поговорка преди и сте се чудили какво означава. Това 

не означава просто, че показвате своя избор на индивидуален вкус или 

предпочитание към определена марка. Това, което консумирате, определя 

много повече. Бяха ли защитени ресурсите по време на производството на 

вашия шоколад, насърчиха ли се справедливи условия на труд, укрепиха ли се 

регионалните структури, беше ли обърнато внимание на хуманното 

отношение към животните? Всичко това има далечни последици. 

С вашите решения на касата в супермаркета, на бензиностанцията или в 

кафенето до вас можете да покажете чувство за отговорност към околната 

Фигура 11. Възможности за политическо участие.  Собствено 

изображение (2022) 
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среда и хората. Можете да направите много, ако знаете какво да търсите. 

Бихме искали да изброим няколко възможности тук.  

 

Какво всъщност ви трябва? 

Преди да тръгнете да пазарувате, помислете какво наистина липсва и какво е 

необходимо. Колко време ще издържи храната у дома? Добрият преглед на 

това, което се съхранява във вашия хладилник, ще ви помогне да избегнете 

хранителните отпадъци. 

 

Произход на стоките 

Етикетите и маркировките на продуктите дават информация откъде идват 

продуктите и при какви условия са произведени. Регионален продукт може да 

спести CO2, като избягва транспортирането до супермаркета и може да 

подпомогне фермата до вас.  

 

Внимание:  

За съжаление някои така  наречени регионални продукти се изпращат на 

други континенти за по-нататъшна обработка и след това отново са 

транспортирани и продавани като „регионален специалитет“. Това, което 

помага, е да обръщате внимание на етикетите на продуктите и да сте наясно.     

 

Задача:  

Проучете маршрута на тези 

типични скандинавски раци в 

Северно море. (Да, рибните 

продукти също са предмет на 

селскостопанска политика!) 

 

 

 

 

Фигура 12. Етикет на продукта. Налично 

на: Shopify (2021). 
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Ако искате да сте сигурни, пазарувайте от местните седмични пазари или 

директно във фермата до вас. Някои държави имат онлайн регистри, където 

можете да намерите опции за регионален директен маркетинг. 

 

Задача:  

Проучете регионални ферми или доставчици около вас. Обсъдете заедно 

дали си струва да купувате там и какви последици може да има. 

 

5.5 Разнообразие на етикети 

Етикетите могат да бъдат полезни при вземането на устойчиви решения за 

покупка. Някои хора се доверяват на определени органични етикети или търсят 

сертификати според указанията на „Справедлива търговия“. В някои страни 

регионалните етикети са особено популярни. 

По принцип етикетите могат да бъдат полезни, дори ако с тях злоупотребяват 

някои "черни овци", защото те дават ориентация и най-малкото подлежат на 

контрол или могат да дадат яснота относно определени производствени 

фактори. 

Някои хора критикуват, че големият брой етикети ги прави объркващи и 

призовават за по-малко етикети, за да улеснят потребителите да ги следят. 

 

Задача:  

Използвайте приложената таблица и разберете за етикетите и сертификатите 

във вашата страна и проучете стандартите зад тях. След това обсъдете кои 

етикети ви допадат и защо? 
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5.6 Диета: всеядна, месоядна, растителноядна, плодоядна? 

Не на последно място, вашата диета има 

значително въздействие върху околната среда и 

обществото, понякога дори в световен мащаб. 

Това, което се озовава в чинията ви, е свързано с 

нещо повече от вас, вашия глад и портфейла ви.  

 

 

 

 

 

Графиката по-долу илюстрира глобалните връзки между работниците в 

Румъния, резистентността към антибиотици в Европа, остатъците, които се 

изпращат в Африка и унищожават пазарите там, и глада на континента. Освен 

това има заболявания, причинени от глифозат в Аржентина и обезлесяването 

на тропическите гори в Бразилия, както и топенето на леда в Гренландия поради 

Фигура 13. Различни диети. 

Собствено изображение 
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изменението на климата. Доста голяма вълна за такова ежедневие като 

"утоляване на глада", нали? 

 

 

Въпреки това е очевидно, че настъпва промяна сред младите хора и 

движението „Петък за бъдещето“ оказва влияние върху по-младото поколение. 

 

Задача:  

Графиката по-долу показва разпределението на хранителните навици сред 

младите хора в Германия и тяхното отношение към „Петък за бъдещето“ Какво 

мислиш? Начертайте графика като тази по-долу за вашия клас и я обсъдете. 

Deforested 

rainforest in Brazil 

Diseases caused 

by glyphosate in 

Algeria 

Ice caps melting due 

to climate change in 

Greenland 

Workers from Romania 

Resistance to 

Antibiotics in Europe 

Starvation in Africa 

Destroyed Markets in 

Ghana 

Leftovers to Namibia 

Фигура 14. Вашата чиния влияе на света, достъпна на: Böll (2021). 
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И накрая, можете да се „застъпвате за добро селско стопанство“ и да 

поставите важните въпроси на преден план. 

Например чрез повдигане на проблеми относно  хуманното отношение към 

животните или застъпничество за повече регионални продукти или защита на 

пчелите и насекомите. С вашата работа в селското стопанство вие сте близо 

до проблемите и имате повече опит от много други хора. Опитайте се да ги 

убедите и подгответе добра аргументация за устойчиво земеделие. 

 

 

Фигура 15. Хранителни навици на младежите. Достъпна на: Böll (2021, стр. 

69). Промяна на навиците. 
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5.7 „ЛИДЕР“ 

Европейският съюз създаде специална програма за насърчаване на селските 

райони в рамките на втория стълб на Общата селскостопанска политика 

(ОСП). Част от тази програма е линията за финансиране „ЛИДЕР“. 

Абревиатурата „ЛИДЕР“ означава „Връзки между дейностите за развитие на 

селските райони“. Това означава, че става въпрос за насърчаване на връзките 

между действията за развитие на икономиката в селските райони. 

На всеки 7 години местни групи за действие, така наречените МИГ, могат да 

кандидатстват за финансиране по „ЛИДЕР“. 

Местните инициативни групи са от населението на съответния регион. Те трябва 

да бъдат съставени от местни участници и съвместно да обмислят и планират 

как искат да развият своя селски район. 

Общините и селските райони могат и трябва да участват в тези групи за 

действие, но не трябва да имат мнозинство. 

Това, което се насърчава и прилага, варира значително. Важно е обаче 

„ЛИДЕР“ да следва така наречения подход отдолу нагоре, т.е. активно участие. 

Това означава, че всеки човек може и трябва да допринесе и да бъде чут. 

Подходът се фокусира върху сътрудничеството, работата в мрежа, 

иновациите, регионалността и интегрираните многосекторни действия (Lei.LA: 

2021). 

Например могат да се насърчават специални младежки теми, социални 

проекти, екологични проекти, но също така и икономически проекти (напр. 

селскостопански магазини) и образователни и демонстрационни проекти. 

Ако даден проект е част от „ЛИДЕР“, финансирането от ЕС трябва да бъде 

показано:  
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Маркировка на ЕС  

 

 

 

 

 

 

 

Задача:  

1. Проучете местни инициативни групи (МИГ) във вашия район! 

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en 

Запазете, каквото сте намерили и го обсъдете със съучениците си. 

Създайте заедно плакат, на който представяте положителните аспекти, а също 

и възможните предизвикателства.  

2. Кой проект по „ЛИДЕР“ бихте искали да реализирате? 

Сформирайте местни инициативни групи в класната стая като в ЛИДЕР“ и се 

опитайте да намерите общ проект. Какви са следващите стъпки?  

 

5.8 Примери за НПО, инициативи и мрежи 
 

НПО и мрежи  Уебсайт 

Грийнпийс https://www.greenpeace.org/international/expl

ore/ 

Германска федерация за 

опазване на околната среда и 

природата 

https://www.bund.net/bund-in-english/ 

Фигура 16. Пример за Лидер. 

Собствено изображение (2022) 
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Съюз за опазване на 

природата (NaBu) 

https://en.nabu.de/ 

Световен фонд за 

дивата природа (WWF) 

https://www.worldwildlife.org/ 

Индустриален съюз за 

строителство, земеделие и 

околна среда (IG BAU) 

https://igbau.de/Forst-und-Agrarwirtschaft.page 

Работна група за селско 

стопанство (AbL) 

https://www.abl-ev.de/start 

Европейска федерация на 

профсъюзите в областта на 

храните, селското стопанство и 

туризма (EFFAT) 

https://effat.org/ 

Фууд Уоч https://www.foodwatch.org/de/startseite/ 

Глобална фондация за 

природата (FGN) 

www.fundacionglobalnature.org  

Асоциация за стимулиране на 

ноу-хау (АСК) 

www.askindia.org  

Мрежа за устойчиво 

земеделие (SAN) 

www.sustainableagriculture.eco.  

Инициатива за устойчива 

верига за доставки (INA) 

https://www.nachhaltige-

agrarlieferketten.org/en/ 

Охфам https://www.oxfam.org/en 

Хляб за Света https://www.brot-fuer-die-welt.de/en/bread-for-

the-world/ 
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6. Информационен материал  

Структура 

1. Статия във вестник: “Millions of Tonnes of Dead Animals: the Growing Scandal of 

Fish Waste” 

1. Упражнения за студенти 

2. Упражнения за учители 

3. Ръководители и съветници/НПО за устойчиво поведение 

2. Статия във вестник: “Revolutionary in a quiet way: the rise of community gardens 

in the UK” 

1. Упражнения за студенти 

2. Упражнения за учители 

3. Ръководители и съветници/НПО за устойчиво поведение 

 

6.1 Статия във вестник: “Millions of Tonnes of Dead Animals: the Growing 

Scandal of Fish Waste” от Ема Брайс 

Публикувано на 9 май 2022 г. от Guardian, достъпно на: 

https://www.theguardian.com/environment/2022/may/09/millions-of-tonnes-of-

dead-animals-the-growing-scandal-of-fish-waste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 17. Приблизително 100 000 мъртви риби, 

изхвърлени от кораб-фабрика през февруари 2022 г. 

край Ла Рошел, Франция.  

Снимка: Sea Shepherd/AFP/Getty. 
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Изхвърлен в морето, изгубен на сушата или оставен да изгние в магазини и 

хладилници, глобалният улов на риба се пилее както никога досега – вреди не 

само на океаните, но и на храненето на милиарди хора. Възможна ли е 

промяна? 

През февруари 2022 г. холандски риболовен траулер пусна огромно 

количество от 100 000 мъртви риби, който покри няколко хиляди квадратни 

метра океан край бреговете на Франция. Собствениците на кораба обвиниха 

за изпускането повредена мрежа. 

Екологичните групи твърдят, че рибата е умишлено изхвърлена. 

Каквато и да е истината, този спектакъл от пропилян морски живот беше върхът 

на айсберга: данни от WWF показват, че през 2019 г. най-малко 230 000 тона 

риба са били изхвърлени във водите на ЕС. По-голямата част от отпадъците – 

92% – са свързани с дънно тралене, метод за риболов, който остъргва морското 

дъно, безразборно загребвайки всичко по пътя си. 

Но тази цифра е малка част от още по-голям глобален проблем. 

Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO) изчислява, че 35% от 

цялата риба, ракообразни и мекотели, добити от океани, езера и рибовъдни 

стопанства, се изхабяват или губят, преди да стигнат до трапезата. 

Рибите са много нетрайни и 

крехки, което ги прави по-

уязвими към отпадъци, 

проблем, който се усложнява 

от кървящата риба на всяка 

стъпка от веригата за доставки. 

Рибните отпадъци са особено 

шокиращи, казва  Pete Pearson, 

старши директор за 

хранителни отпадъци във WWF, 

защото те „са диви животни, така 

че ние събираме диви животни“. 

Фигура 18. Част от 100 000-те мъртви риби, 

които бяха изхвърлени в морето край 

бреговете на Ла Рошел, Франция, от кораб-

фабрика през февруари, 2022 

Снимка: AFP/Getty Images 
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Рибните популации вече са застрашени от свръхулова, замърсяването и 

климатичната криза. С настоящите темпове на потребление на риба, които се 

очаква да се удвоят до 2050 г., отпадъците са все по-често на радара на 

регулаторите. „Трябва да направим нещо по въпроса“, казва Omar Peñarubia, 

служител по рибарството във ФАО. 

Експертите казват, че трябва да се започне с разбирането какво точно 

причиняват отпадъците между улова на риба и готвенето. Задачата се 

затруднява от известните непрозрачни вериги за доставки на риба и непълните 

набори от данни, които също са противоречиви, въпреки че доказателствата са 

ясни, че повечето рибни отпадъци започват от мястото на улова. 

Малко под половината от цялата риба, консумирана от хората, е уловена в 

морето. „Има такова изобилие, че се справихме с определени нива на 

загуба“, казва Pearson, но отбелязва, че 34% от глобалните морски запаси сега 

са обект на прекомерен улов. Непреднамерено уловената  (нежелана риба) 

също е нарастващ проблем: приблизително 10% от уловената в дивата 

природа риба се изхвърля всяка година в световен мащаб, което представлява 

8,6 милиона тона животни. Основните виновници са неточните риболовни 

съоръжения и политиките, които позволяват на рибарите да изхвърлят 

нежеланите количества. 

Има и икономическа 

предпоставка. „Мисля, че има 

силна връзка между субсидиите и 

отпадъците във водата“, казва 

Rashid Sumaila, професор по 

икономика на океана и 

рибарството в Университета   на               

Британска Колумбия. 

 

 

 

 

Фигура 19. Рибарски лодки, отплаващи в 

Yangjiang, провинция Guangdong, Китай. 

Снимка: VCG/Getty Images 
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Въпреки че субсидиите са били създадени, за да подкрепят дребните рибари, 

днес 80% от $35,4 милиарда (£26,4 милиарда) годишни субсидии за риболов 

отиват в шепа индустриални флотилии, показва изследването на Сомалия. Те 

включват огромни дънни траулери, които са уникално оборудвани за пътуване  

в открити води и прекомерен улов, което води до изхвърляне на риба в 

индустриален мащаб. 

Въздействието на незаконния и недеклариран риболов също е важно, казва 

Sumaila, тъй като той вероятно допринася с тонове повече увеличаване на 

глобалните рибни отпадъци. 

 

Храна за 3 милиарда души 

Рибните отпадъци са нещо повече от физическа загуба на риба: за 3-те 

милиарда души, чиято храна зависи от рибата, това е загубена възможност за 

хранене. 

„Въпросът е, че трябва да произвеждаме повече, за да изхраним растящите 

маси, но най-добрият път към увеличаване на доставките е намаляването на 

загубите и отпадъците“, казва Shakuntala Thilsted, глобален ръководител за 

хранене и обществено здраве в World Fish и носител на наградата за 2021 г.  -

приз Световна храна. 

Мнозина виждат контролираните системи за аквакултури (или „рибни 

стопанства“) – които генерират повече от половината ни запаси от риба – като 

решение на отпадъците от дивия риболов. Но Dave Love, старши научен 

струдник в Центъра на Джон Хопкинс за обитаемо бъдеще, казва, че различни 

фактори, като болести, водят до значителни загуби и във фермите. 

„Смъртността в рибните стопанства всъщност е значителен част от загубена 

потенциална храна“, казва Love, 

Рибните отпадъци продължават да се съхраняват след улова на риба – въпреки 

че начинът, по който се организира, се различава в зависимост от мястото. 

ФАО изчислява, че 27% от цялата риба в световен мащаб се губи или пропилява 

след разтоварване, но в страните с нисък стандарт е по-вероятно рибата да 

бъде неволно изгубена, отколкото изхвърлена, казва Peñarubia. Едно проучване 
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показа, че в Гана, Буркина Фасо и Того 65% от изгубената риба на сушата се 

дължи на лошо обработване, липса на съоръжения за съхранение и 

охлаждане на риболовните кораби и по дългата верига на доставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рибата също се губи и след разпространението, но тук виновниците са 

търговците на дребно и потребителите, почти изключително в страните със 

среден и висок доход. В Северна Америка, Океания и Европа, рибните 

отпадъци при консумация далеч надхвърлят тези във всеки друг регион в света. 

Pearson смята, че търговците на дребно в САЩ отчасти допринасят за 

проблема, като дават приоритет на едрата прясна риба, която да продават на 

висока цена, но и която бързо се разваля. „Това е истинската трагедия, защото 

рибата се придвижва през цялата верига за доставки и тогава се чувстваме 

комфортно с процент на загуба от 10% до 30% в магазина за хранителни 

стоки“, казва той. 

Когато търговците на дребно дават приоритет на прясната риба, „ефектът на 

вълните е, че потребителите са по-склонни да я изхабят в домовете си“, казва 

Фигура 20. Инсталация за сушене на риба в 

Бангладеш. Голяма част от отпадъците от прясна 

риба са причинени от лоши манипулации и липса 

на съоръжения за съхранение и охлаждане на 

корабите.  

Снимка: Xinhua/Rex/Shutterstock. 
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Love, който публикува изследване, показващо, че търговците на дребно са 

отговорни за около 16% от изхабените морски дарове в САЩ, докато до 63% 

загубите се свеждат до това, че потребителите хвърлят неизядена риба в 

кошчето. 

 

Да замразяваме ли? 

Съществуват решения за намаляване на развалянето на рибата по веригата 

на доставки. Увеличаването на достъпа до технологии за замразяване в 

страните с ниски доходи, заедно с методи като захранвани със слънчева 

енергия палатки за сушене, може да удължи срока на годност на рибата. 

Рибарите и преработвателите също се нуждаят от обучение за по-добра 

обработка и съхранение на риба, за да ограничат загубите, казва Peñarubia. 

Що се отнася до потребителите, Pearson и Love твърдят, че трябва да 

насърчаваме повече хора да избират замразена риба, което може да намали 

търсенето на прясна риба в магазините за хранителни стоки и да ограничи 

количеството, което се губи в търговията на дребно и в домовете на хората. 

Thilsted предлага да разнообразим предпочитанията си освен към популярното 

рибно филе, към по-малки риби и двучерупчести, които могат да се 

консумират цели, за да се намалят отпадъците. „Ако нашата представа за 

„риба“ е филе на тиган, тогава вече сме далеч по пътя на загубата и 

разхищението, защото сме намалили ядливата част до толкова малка част от 

цялото.“ 

Съществуващите рибни странични продукти могат да бъдат запазени и 

превърнати в нови. Рибните глави, перки и кости от риболовната индустрия вече 

са източник на тор и храна; сега иноваторите намират приложения за всичко - 

от рибена кожа за лечение на изгаряния до отпадъци от ракообразни за 

производство на биоразградими опаковки. 

„Идеята за пълно оползотворяване е нещо, което трябва да бъде широко 

разпространено във всички вериги за доставка на храни“, казва Pearson, който 

обаче предупреждава, че не бива да преувеличаваме тези решения. Освен 

ако страничните рибни продукти не заменят част от търсенето на риба, тук 
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просто става въпрос за използване на отпадъците, а не за намаляване на 

ненужния улов. 

В крайна сметка превенцията е най-доброто решение, като се започне от 

морето, където започва този проблем, казва Pearson. Рибарите трябва да бъдат 

оборудвани с по-селективни уреди за риболов и да бъдат подпомогнати от 

политики, които обезкуражават изхвърлянето на улов. Sumaila подчертава 

необходимостта от „добри субсидии“, които могат да бъдат насочени към 

риболова, който помага за попълването на дивите запаси: „Трябва да харчим 

парите на данъкоплатците по начини, които засилват положителната обратна 

връзка от хората към природата и от природата към хората“, казва той. 

Поколения наред сме вярвали, че „океанът е огромен и можем просто да 

вземем каквото си поискаме“, казва Pearson. „Сега е време да видим 

границите на това отношение. И когато имаме граници, това изисква да 

станем по-ефективни”. 

 

6.1.1 Упражнения за студенти 

Прочетете статията “Millions of tonnes of Dead animals: the Growing Scandal of 

Fish Waste” и изпълнете следните задачи: 

- Кои са основните причини за рибните отпадъци? Опишете всяка причина с 

няколко думи! 

- Какви негативни странични ефекти предизвикват рибните отпадъци? 

- Какви са възможните решения за намаляване на отпадъците? 

- Интернет проучване: Какви етикети за устойчива риболовна реколта 

съществуват? 

- Помислете: Каква риба ядете? Знаете ли откъде идва рибата или как е била 

уловена? Обръщате ли внимание на етикетите, когато купувате риба? 

 

6.1.2 Упражнения за учители 

- Помислете: 

 o Какъв вид риба ядете? 

 o Знаете ли откъде идва рибата или как е била уловена? 
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 o Обръщате ли внимание на етикетите, когато купувате риба? 

 o Колко знаете за системите за аквакултури? 

- Изследвайте: 

 o Какво разстояние изминава рибата, докато попадне в чинията ви? 

 o Сравнете екологичния баланс на дивата риба и системите за 

аквакултури? 

 

6.1.3 Източници - Наръчници и ръководства/НПО за устойчиво развитие 

- The European Commission: Environment (europa.eu) 

- Global Footprint Network: calculate your footprint, earth overshoot day, 

various data, educational resources,.. Ecological Footprint Calculator 

- The Guardian: 50 simple ways to make your life greener | Environment | The 

Guardian 

- Green Journal: Green Journal | News about Renewable Energy and 

Sustainability 

- WWF: Sustainability: Sustainability | Topics | WWF (worldwildlife.org) 

- The Austrian Ecolabel: Welcome to the „Green World “ of the Austrian 

Ecolabel ← Home ← Umweltzeichen.at 

- Bewusstkaufen.at: List of various national and international labels (only 

available in German): Label-Kompass — Gütezeichen für nachhaltige 

Produkte (bewusstkaufen.at) 

 

6.2. Статия във вестник: “Revolutionary in a quiet way: the rise of 

community gardens in the UK”, Anna Turns.  

Публикувана:  21 Sep 2021 в The Guardian: 

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/21/revolutionary-in-a-quiet-

way-golden-hills-community-garden-in-bristol  

 

https://ec.europa.eu/environment/index_en
https://www.footprintcalculator.org/home/en
https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/29/50-ways-to-green-up-your-life-save-the-planet
https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/29/50-ways-to-green-up-your-life-save-the-planet
https://www.greenjournal.co.uk/
https://www.greenjournal.co.uk/
https://www.worldwildlife.org/topics/sustainability
https://www.umweltzeichen.at/en/home/start
https://www.umweltzeichen.at/en/home/start
https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/
https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/21/revolutionary-in-a-quiet-way-golden-hills-community-garden-in-bristol
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/21/revolutionary-in-a-quiet-way-golden-hills-community-garden-in-bristol
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Royal Horticultural Society създава първите награди на общността, тъй като 

обществените градини стават все по-често срещани: „Първият пъпеш за 

сезона винаги има невероятен вкус“, казва Луси Мичъл. „Не мисля, че някой 

някога е купувал за такъв вкъщи – всяка година просто ги нарязваме на толкова 

резена, колкото има хора в градината, и се грижим всеки да получи своя дял 

от пъпеша.“ 

След почти десетилетие на участие в обществената градина Golden Hill в 

Хорфийлд, Бристол, тя никога не изпитва задоволство от значението на тези 

прости неща. „Спомняме си „Големия Джим“, най-големия слънчоглед, който 

някога е растял тук, или чудодейните слънчогледи, които растяха в чакъла, и 

чакаме жабите да се върнат в езерото. Всички тези неща се вписват в нашата 

история и ние ги очакваме с нетърпение.“ 

Обществените градини стават все по-разпространени в Обединеното 

кралство и в края на септември Кралското градинарско дружество ще обяви 

победителите и ще раздаде награди. 

„Там, където съществуваха групи като тази, общностите изглеждаха по-

устойчиви и когато се стигна до криза [като Ковид], тъй като имаха 

предварително изградена мрежа от доброволци, хората вече се познаваха.” 

„Те вече лесно можеха да предложат подкрепа“, казва Kay Clark, който 

ръководи програмата за градинарство в общността на RHS. „Тъй като 

благополучието и връзката с природата станаха основен приоритет по време 

на блокирането, имахме този огромен прилив на интерес към градинарството. 

Фигура 21. Луси Мичъл, служител 

по проект на общността в 

обществената градина Golden 

Hill в Хорфийлд, Бристол.  

Снимка: Adrian Sherratt/The 

Guardian 
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Обществените групи бяха там, за да помогнат на хората да се научат да 

отглеждат зеленчуци, да преподават умения, да споделят знания, растения, 

инструменти и всичко останало от сорта, както и да  ги вдъхновява и ободрява.“ 

 

 

 

 

Тъй като толкова много обществени градини изникват масово – просто имат 

нужда от разрешението на собственика на земята и малка група от желаещи 

хора. Clark вижда голямо увеличение на броя на доброволците, идващи към 

съществуващите групи през последните 18 месеца. RHS ще се фокусира 

върху подкрепата на нови групи с ресурси и обучение в близко бъдеще в 

отговор на нарастващото търсене. Някои градини могат да се управляват без 

пари и тя съветва да се започне с малко: „Градинарите често са естествено 

пестеливи – като отглеждат растения от семена и минимизират отпадъците, 

разходите могат да бъдат намалени. Не е задължително да е Grand Designs.“ 

Mitchell е единственият платен член на персонала в Golden Hill, градина на 

площ от 2000 м2, сгушена между затвор и начално училище. В продължение на 

три години, от 2011 до 2013 г., безвъзмездна помощ от 88 000 британски лири от 

местния хранителен фонд на националната лотария помогна за 

превръщането на блатисто място в многофункционална градина, достъпна за 

инвалидни колички, която сега е дом на гол-ямо езерце, две полиетиленови 

оранжерии, повдигнати лехи за отглеждане на зеленчуци и гора. 

Фигура 22. Градинари 

разговарят в обществената 

градина Golden Hill в 

Бристол 

Снимка: Adrian 

Sherratt/Alamy. 
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Планът винаги е бил да стане финансово жизнеспособен и самоиздържащ се 

и през 2015 г. Golden Hill се регистрира като компания от обществен интерес, 

вид социално предприятие. Пилотните проекти се финансират от малки 

събития за набиране на средства и случайни безвъзмездни средства, но 

ежедневното им изпълнение се подкрепя от комбинация от скромни месечни 

дарения от приятели на Golden Hill и приходи от образователните програми, 

които те провеждат целогодишно. 

 

 

 

 

 

„Когато започнахме, нямахме представа, че ще стане толкова ориентирано 

към децата – идеята еволюира до това, което е днес“, казва Mitchell, който 

провежда седмични групи за малки деца, клубове за следучилищно обучение 

за приблизително 70 деца всяка седмица по време на срока, и ваканционните 

приключенски дни за местните деца от началното училище и техните 

семейства. „Да предоставим на децата невероятното изживяване в градината 

е много по-възможен източник на доход за нас, отколкото да продаваме 

нашата продукция. Всички органични зеленчуци и цветя, които отглеждаме, 

отиват за нашите около 25 доброволци. Веднага щом се отгледат цветя 

например, те отиват на кухненската маса и качеството на живот се повишава.“ 

Фигура 23. Детско езерце за игра в 

обществената градина на Golden Hill в 

Бристол.  

Снимка: Adrian Sherratt/Alamy. 
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Чувства на възхищение обикновено витаят в Golden Hill, но те не винаги са 

гарантирани. Когато Mitchell води деца в градината, тя никога не знае каква ще 

бъде реакцията им: „Понякога умовете им ще бъдат взривени от нещо, което е 

абсолютно случайно, като бране на цариградско грозде, друг път децата 

просто ще вдигнат рамене и ще бъдат абсолютно озадачени.“ В момента 

морският зърнастец, и това, което се съдържа в плодовете, наистина е завладял 

въображението им – въпреки че има вкус „тръпчив като Haribo sours“, те ги 

поглъщат като сладки плодове, казва Mitchell. 

За децата в Golden Hill градинарският клуб предлага място сред природата, 

където да бъдат освободени от организирани занимания. Mitchell казва, че 

много от тях просто искат да прекарат времето си в тичане и да не им се казва 

какво да правят, така че нищо не е прекалено регламентирано. „Когато 

стигнахме до ваденето на картофи тази година, само един човек искаше да 

участва, но когато започнахме да събираме реколтата, всички искаха да се 

включат – не мисля, че някой градски човек може да не намери изкопаването 

на картофи за изключително вълнуващо, защото това е като намиране на 

заровено съкровище, никой никога не е твърде „важен” за това. 

Тя е забелязала увеличаване на телефонните обаждания от хора, питащи за 

съвет как да създадат своя собствена обществена градина: „Има толкова 

много потенциал за развитие – всеки район може да има обществена 

градина, не мисля, че някога бихте могли да достигнете точка на насищане. ” 

Преди всичко, тя е отворена за всеки. „Обществените градини са нещо, от 

което никой не е игнориран – всеки може да дойде в тази органична градина, 

да вземе лейка и да се включи. Не е нужно да купувате бамбукова четка за зъби 

или електрическа кола. Mitchel чувства, че това е „революционно по тих, 

некомерсиален и доста радикален начин“ за развитие. 

За да намерите обществена градинска група близо до вас, посетете 

https://www.rhs.org.uk/get-involved/find-a-group. 
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6.2.1 Упражнения за студенти 

Прочетете текста и изпълнете следните задачи: 

- Какъв устойчив принос можете да направите с проект като този? 

- Как можете да проектирате такъв проект във вашето местоживеене? Създайте 

плакат за подобен измислен проект. 

- Какви са предимствата и недостатъците на подобен съвместен проект? 

Определете три предимства и три недостатъка - напишете ги на плакат. 

 

6.2.2 Упражнения за учители 

- Помислете: 

o Как можете да накарате учениците да се вълнуват от проект, като този? 

o Сблъсквали ли сте се с такъв проект? Ще бъде ли проект, който да се 

препоръча на учениците? (екскурзия) 

o Имате ли собствена градина? Какви са вашите градинарски идеи? За какво 

можете да ги използвате? 

o Ако нямате собствена градина, как можете да доближите хората още 

повече до природата и нейното опазване? 

- Изследвайте: 

o Как вашата собствена овощна и зеленчукова градина може да допринесе 

за устойчиво развитие? 

o Какви допълнителни положителни ефекти оказват растенията и животните 

върху хората? 

 

Фигура 24. Обществената 

градина Golden Hill в Бристол.  

Снимка: Adrian Sherratt/Alamy. 
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6.2.3 Наръчници и ръководства/НПО за устойчиво развитие 

- The European Commission: Environment (europa.eu) 

- Global Footprint Network: calculate your footprint, earth overshoot day, 

various data, educational resources,.. Ecological Footprint Calculator 

- The Guardian: 50 simple ways to make your life greener | Environment | The 

Guardian 

- Green Journal: Green Journal | News about Renewable Energy and 

Sustainability 

- WWF: Sustainability: Sustainability | Topics | WWF (worldwildlife.org) 

- The Austrian Ecolabel: Welcome to the „Green World “ of the Austrian 

Ecolabel ← Home ← Umweltzeichen.at 

- Bewusstkaufen.at: List of various national and international labels (only 

available in German): Label-Kompass — Gütezeichen für nachhaltige 

Produkte (bewusstkaufen.at) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/index_en
https://www.footprintcalculator.org/home/en
https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/29/50-ways-to-green-up-your-life-save-the-planet
https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/29/50-ways-to-green-up-your-life-save-the-planet
https://www.greenjournal.co.uk/
https://www.greenjournal.co.uk/
https://www.worldwildlife.org/topics/sustainability
https://www.umweltzeichen.at/en/home/start
https://www.umweltzeichen.at/en/home/start
https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/
https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/
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7. Дидактическо подходи в образованието за устойчиво развитие 

(ОУР) 

Структура 

1. Как да създадем положителна среда за учене за устойчиво развитие? 

1.1. Какво може да се направи? 

1.2. Защо да използваме неконвенционално обучение? 

2. Активиране на способността за критично мислене на учениците 

3. Размисъл върху различни стилове на учене 

3.1. Обучение, базирано на проблеми 

3.2. Активно учене 

3.3. Извънкласно и методическо разнообразие 

4. Типове обучение 

5. Упражнение за мозъчна атака 

6. Набор от теми за часове по устойчиво образование 

7. Възможности за действие 

8. НПО, които могат да ви помогнат Научете повече 

9. Използвана литература 

 

7.1 Как да създадем положителна среда за учене за устойчиво развитие 

Концепцията за устойчиво развитие е дефинирана за първи път през 1987 г. в 

доклада на Световната комисия за околна среда и развитие, озаглавен 

Нашето общо бъдеще. Документът го посочва като термин, обозначаващ 

социалното и икономическо развитие на съвременните общества, състоящо 

се в задоволяване на техните нужди по такъв начин, че да не се намалява 

възможността за задоволяване на нуждите на бъдещите поколения. 

Предполага се също паралелно развитие на икономиката, обществото. 

Според Waldemar Affelt в полската енциклопедия PWN, прилагането на идеята 

за устойчиво развитие изисква: 

1) Глобална защита на околната среда; 
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2) Солидарност в отношенията между различните страни, особено 

между богати и бедни, и солидарност с бъдещите поколения; 

3) Третиране на икономически, политически, социални и екологични 

фактори като взаимозависими. 

Образованието за устойчиво развитие е свързано с изграждането на 

съзнанието на хората за това как се отнасят към околната среда и как тя им 

влияе. То също така представя средства, които могат да се използват за по-

устойчив живот и действия, които могат да бъдат предприети за постигане на 

Целите за устойчиво развитие. 

Изследванията на устойчивото развитие трябва да мотивират обществото, като 

обръщат внимание на конкретно съдържание и резултати от обучението и като 

ги комбинират. Те също позволяват на хората да осъзнаят необходимостта от 

устойчиво развитие и да вземат информирани решения за това как техните 

действия влияят на околната среда, икономиката и обществото, напомняйки за 

необходимостта от уважение и толерантност. Това помага за създаването на 

по-благоприятен свят за настоящите и бъдещите поколения. 

Ученето за устойчивото развитие допринася значително за развитието на нови 

умения, инструменти и концепции, които се използват за справяне с 

неустойчиви практики. Освен това помага за изграждане на устойчивост към 

различни социални проблеми. Ученето също така помага във всички аспекти 

на ежедневния живот, като предлага умения, които могат да помогнат на човек 

да стане по-уверен, по-конкурентоспособен и дори да укрепи 

взаимоотношенията, както и да развие умения за управление на конфликти, 

неотделими от връзката между хората и тяхната среда. 

Отговорните учители знаят много добре, че създаването на подходящи условия 

е необходимо за подпомагане на учениците в тяхното обучение и развитие. 

Положителната среда в класната стая е изключително важна. Учителите трябва 

да създадат грижовни, подкрепящи, безопасни, но и академично 

предизвикателни и солидни класни стаи, за да помогнат за изграждането и 

укрепването на положителна учебна среда. Всички помагат за повишаване на 

вниманието, намаляване на тревожността и подпомага емоционалното 
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развитие и правилното поведение на учениците. Като насърчават положителна 

култура на учене, учителите поддържат учениците по-мотивирани, което води 

до отлично представяне в училище. 

Положителната учебна среда обаче не възниква от самосебе си  - тя трябва да 

бъде създадена, главно от учителя. 

 

7.1.1 Какво може да се направи? 

Няма модел на идеална учебна среда. Всеки урок, който преподавате, е 

уникален и включва общност от хора с различна идентичност, произход и опит. 

Редица стратегии могат да помогнат за създаването на приятелски, 

приобщаващ климат в класната стая, който отговаря на техните нужди. 

От самото начало положителният тон е от съществено значение чрез 

подходяща учебна програма, дейности за изграждане на общността, топло 

поведение и конструктивна информация относно постиженията на учениците. 

Насърчавайте свободните разговори и комуникация чрез споразумения в 

класната стая, продуктивно разрешаване на сложни проблеми и конфликти и 

редовно събиране на обратна връзка от учениците. 

Трябва да се създаде приобщаваща среда чрез използването на 

разнообразни и представителни материали за обучение. Трябва да се 

обмислят различни методи на преподаване, използващи най-новите 

технологии, с различни опции за задачи и участие. 

Класовете трябва да бъдат организирани така, че да подкрепят обучаемите, 

като ясно определяте вашите цели, обосновка и очаквания за курса и задачите, 

осигурявайки наличността на материали и предоставяйки ресурси в подкрепа 

на успеваемостта на обучаемите. 

Трябва да се грижите постоянно за здравето си - както психическото, така и 

физическото. Позитивното мислене се счита за ключов елемент при 

създаването на подходящи условия за преподаване. 

Отговорност на всички преподаватели е да спомагат за популяризирането на 

ценностите на устойчивото развитие по начин, който стимулира активно, 
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отговорно и ангажирано гражданско участие в училище, дома и общността, 

на национално или международно ниво. Трябва да следваме принципите като 

• възпитание на граждани, които са отговорни и активно участват в живота 

на заобикалящата общност с уважение, приятелство и обич; 

• насърчаване на демократично отношение при вземането на 

всекидневни решения; 

• развиване на екологично съзнание; 

• насърчаване на интеркултурализма, основан на уважение към 

ценностите и обичаите на всички култури; 

Успехът на устойчивото развитие зависи, наред с други неща, от правилния 

процес на обучение. За да създаде правилните условия, ЮНЕСКО подкрепя 

специфична и нетрадиционна учебна среда за насърчаване на знания по 

въпроси, свързани с устойчивото развитие извън формалните условия. 

 

7.1.2 Защо да използваме неконвенционално обучение? 

Неконвенционалните учебни среди или учебни среди извън класната стая, със 

своите неформални подходи, се фокусират върху 

• ролята на учителите, която е променена от „инструктор“ на „модератор“, 

• дискусия като обмен на логически аргументи, с възможност за 

адаптиране на различни видове отговори, извън контекста „да-не“, 

• придобиване на прозрения и развиване на компетенции в широк 

диапазон, 

• способността да се използва информацията по гъвкав начин и 

способността да се обсъжда въз основа на научни експерименти, 

неограничени от училищните учебни програми, 

• практически контексти за прилагане на придобитите знания и умения в 

реалния живот на участниците, 

• съвместни игри, истории, интерактивни работилници и дейности на 

открито. 

Има различни видове неконвенционални учебни среди в контекста на 

устойчивото развитие. Най-ефективните и най-широко използваните са: 
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• учене през целия живот, 

Ученето през целия живот е пред и далеч отвъд училищната фаза, което 

позволява на хората да учат непрекъснато и да адаптират знанията си 

съответно. Това е особено вярно в развиващите се страни, където учениците 

прекарват значително по-малко време в училище, отколкото техните връстници 

в индустриализирания свят. 

• трансформиращо обучение 

Обучаемите могат да коригират мисленето си въз основа на нова 

информация. Критичното мислене и анализ могат да доведат до промяна в 

разбирането им за всички аспекти на живота ни - икономически, социални 

въпроси и въпроси, свързани с околната среда (Ouane A, 2011). 

• обучение, основано на местни знания 

Начинът на учене, който се основава на традиционни знания, умения и 

практики на учащите и тяхната общност. 

• обучение, базирано на опит 

Теорията за учене чрез преживяване на Kolb (Kolb, 1984) дефинира този тип 

учене като „процес, при който знанията се създават чрез трансформиране на 

опита“. 

 

7.2 Активиране на способността за критично мислене на учениците 

Критичното мислене може да се определи като способност за независимо, 

ясно и рационално мислене. Включва способността да се разсъждава върху 

идея или проблем, да се прилага разум и да се създават логически връзки 

между идеите. Критично мислещият е по-скоро активен учащ, отколкото 

пасивен получател на информация. 

Изображението по-долу представя стъпките на процеса на критично мислене. 
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Със запомнянето и разбирането започва процеса с разпознаване на 

проблема и мислене по темата. 

Прилагането може да се определи като интерпретация или размисъл върху 

различните аргументи, свързани с даден проблем. 

Анализирането означава обективно анализиране на темата и критично 

разглеждане на последиците, които може да има зад твърдение или аргумент. 

Оценяването е проверка на това колко силни и важни са различните гледни 

точки, включително идентифициране на всякакви слабости или отрицателни 

аспекти на доказателствата или аргументите. 

Създаването означава решаване на проблеми и вземане на решения – 

даване на структурирана аргументация и подкрепа за крайното решение. 

 

Защо критичното мислене е важно 

Ние използваме умения за критично мислене не само за придобиване на 

знания, но преди всичко за решаване на проблеми от ежедневието и 

разбиране на въздействието на взетите решения, което ни позволява да 

вземаме мъдри, рационални, а не реактивни решения. Тези умения ще 

подготвят младите хора за решаване на сложни световни проблеми, като 

необходимостта от разумно използване на ресурсите.. 

Фигура 25. Стъпки на процеса на критично мислене, 

достъпно на: https://medium.com/@shahbaz.jaffri/what-is-

critical-thinking-f0269d1e6f53 

 

https://medium.com/@shahbaz.jaffri/what-is-critical-thinking-f0269d1e6f53
https://medium.com/@shahbaz.jaffri/what-is-critical-thinking-f0269d1e6f53
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Доказано е, че способността за критично мислене е едно от най-ценените 

качества, които работодателите търсят в кандидатите за работа. Те искат 

служители, които могат да решават проблеми, да вземат решения и да 

предприемат подходящи действия. 

 

Какво да направите, за да научите учениците си да мислят критично 

Критичното мислене е тясно свързано с благосъстоянието и дълголетието и 

позволява събитията в живота да бъдат предвидени по-силно отколкото чрез 

интелигентността. За разлика от интелигентността, тя може да бъде 

преподавана и учениците могат да придобият умения да обмислят 

проблемите и да вземат мъдри решения. 

1. Първо, определете какво искате да постигнете – и тогава, защо трябва 

да мислите критично? След това трябва да сте упорит да следвате целта си, 

освен ако променящите се обстоятелства не ви накарат да се върнете към 

началото на процеса на вземане на решения, 

Фигура 26. Разновидности на нетрадиционни методи за обучение 

за устойчиво развитие. 
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2. Трябва да осъзнаете как вашите лични предпочитания и предразсъдъци 

могат да повлияят на вашето мислене. 

3. Прогнозата е изключително важна – решенията ни със сигурност ще бъдат 

по-добри и успехът им е по-вероятен, ако след като достигнем до 

първоначалните заключения, спрем и обмислим влиянието им върху хората и 

дейностите около нас. 

4. Размишляването върху последствията от нашите избори може да разкрие 

потенциални капани и да ни спаси от последствията от неразумни решения. 

5. Практикувайте и бъдете търпеливи – както всички останало, способността 

за развиване на критично мислене отнема време и усилия. 

Нашите училища се ангажират да образоват поколение лидери, които 

разсъждават дълбоко върху проблемите, засягащи техния свят, и вземат мъдри 

решения въз основа на принципите на устойчивото развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Рефлексия върху различните стилове на учене 

Процесът на естествено обучение трябва да задоволи две важни човешки 

потребности, които са тясно свързани помежду си. Едната е желанието да се 

опознае света, да се получат знания за него, другата - стремежът да се 

оформи, да се развие собственият ум, за да се опознае по-добре света и да 

се използва по-пълноценно собственият разум (W. Okoń, 1987). 

Фигура 27. Развитие на умения. 
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Естественото обучение се състои в активиране на собствените когнитивни 

способности на обучаемия: 

1. възприемане на нещата и събитията около тях, 

2. наблюдаване, когато въображаемите процеси излизат на преден план, 

3. абстрактно мислене, когато чрез обобщаване на резултатите от 

наблюденията се откъсваме от самите неща и събития, 

4. създаване или обработка на неща и събития, когато възниква практическо 

(„техническо“) мислене и е последвано от действие. 

Според A.B. Доброволски (1958): „В основата на истинската умствена дейност 

е развитието на умствените способности и независимостта на мисленето, 

които нито децата, нито възрастните могат да придобият чрез едностранно 

усвояване на готови знания. Следователно методите на обучение не трябва да 

включват само тези, които се обръщат към репродуктивното мислене, 

внимание и памет.” Освен тях има и подходящи методи, които принуждават 

ученика да опознава действителността директно, да решава самостоятелно 

теоретични проблеми. 

Следователно процесът на учене трябва да включва учене, базирано на 

проблеми, активно учене и извънкласно и методическо разнообразие. 

 

7.3.1 Проблемно-базирано обучение 

Състои се от възникването на проблемни ситуации, независимото търсене от 

учениците на идеи за решаването им и проверка на точността (истинността) 

на тези идеи. Основните характеристики са: 

1. Учениците получават нова информация чрез решаване на теоретични и 

практически задачи. 

1. Решавайки проблема, ученикът преодолява всички препятствия; тук 

тяхната активност и независимост достигат високо ниво. 

2.  Темпото на учене зависи от ученика или група от ученици. По-слабите 

ученици имат полза от работата с групата. 

3. По-високата активност на учениците благоприятства развитието на 

положителни мотивации. 



 

  AGRIPOL  

 77 Селскостопанска политика и устойчивост в 

                                                                                                                  професионалното образование 

4. Резултатите от обучението са относително високи и устойчиви. За 

учениците е по-лесно да прилагат новите знания в нови ситуации, докато 

развиват своите умствени и творчески умения. 

 

7.3.2 Активно учене 

Michael Prince обяснява: „Активното учене обикновено се определя като всеки 

инструктивен метод на обучение, който ангажира учениците в учебния процес. 

Накратко, активното учене изисква от учениците да извършват смислени учебни 

дейности и да мислят за това, което правят” (Prince, 2004). Основните 

характеристики са: 

1. Учениците стават по-ангажирани в своето учебно преживяване и по-

сътруднически настроени, продуктивни и креативни. 

2. Чрез интегриране на дейности и програми, свързани с технологиите, в 

учебната програма на учителите, учениците могат да развият умения по ИТ, 

машинно обучение и симулационно моделиране по време на ежедневните 

си уроци. Те разширяват иновативните умения чрез технологиите. 

3. Учениците усвояват изкуството да общуват в група и съзнателно да 

участват в социалния живот. Групата се създава по време на съвместна работа 

и игра. 

 

7.3.3 Извънкласно и методическо разнообразие 

Последните проучвания показват, че участието в извънкласни дейности е аспект 

на повишаване на чувството на ангажираност или привързаност на учениците 

към тяхното училище и по този начин намалява вероятността от провал в 

училище и отпадане от системата (Lamborn 1992; Finn 1993). 

Приложете множество стратегии, които се харесват на ученици с различни 

умения и предпочитания: лекция, дискусия в цяла група и малка група, 

споделяне на мисли, упражнения за писане в класната стая, казуси, ролеви 

игри, игри, технологични инструменти и др. И не се ограничавайте до 

конвенционалните „текстове“. Филми и видеоклипове, подкасти и лекции от 
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гости са увлекателни начини да представите учебното съдържание. Курсовете 

засягат основно области като: 

• Изкуство 

• Вяра/Култура 

• Политика 

• Спорт/Физически активности 

• Доброволчество 

• Други грижи/домашни/ 

 

Когато говорим за методологично разнообразие, можем да класифицираме 

методите и съобразно стиловете на учене. 

 

Упражнение 

Попълнете седемте изречения по-долу въз основа на вашите собствени стилове 

на учене. Това ще ви позволи да идентифицирате вашия стил на учене. 

(Същото упражнение може да се проведе с учениците от вашия клас, за да 

научите повече за тях като обучаеми и да планирате обучението по съответния 

начин). 
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7.4 Типове обучение 

Когато става въпрос за активност в сферата на образованието, може да се 

окаже, че избираме специфични начини за усвояване на информацията. 

Когато се запитате кой е най-добрият ви стил на учене, осмислянето и 

анализирането им могат да ви помогнат да постигнете успех в образованието. 

 

Нагледно обучение 

Нагледно обучаващите се учат най-добре, когато техните мисловни връзки и 

идеи могат бъдат визуализирани. Те се нуждаят от повече визуален подход. 

Материалите, като карти, диаграми, графики и дори печатни текстове са 

много ефективни за този тип учащи се. Когато инструкторите илюстрират или 

представят диаграми от своите лекции на дъската, визуалните обучаеми може 

да установят, че запомнят информацията много по-добре. Визуално 

обучаемите предпочитат лекции и предавания на живо или подходящи учебни 

филми. 

 

Словесно обучение 

Всички слушащи обучаеми обикновено предпочитат да слушат информация, 

вместо да четат или гледат показаната. Случва се обучаемите да говорят и 

четат бавно. Те са склонни да мислят линейно и често повтарят на глас нещата, 

които чуват. Когато става въпрос за учене, слушащият обучаем може най-

добре да запомни материала, когато говори с някой друг за него, тъй като ще 

бъде по-лесно да си припомни разговора, отколкото да види визуално думите 

на страницата. 

  

Практическо обучение 

Кинестетичното (практическо) обучение е най-практичният тип обучение. При 

него обучаемите се учат най-добре чрез правене и може да са неспокойни, 

ако са принудени да седят на едно място дълго време. Кинестетичните ученици 

се справят най-добре, когато могат да участват в клас или да решават 

проблеми по практически начин. Ако са активни, дори физическото участие 
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(хвърляне на топка, плетене) ще им помогне да запазят информацията по-

добре. Те са склонни да запомнят неща, които правят най-добре. 

 

Обучаващи се чрез четене и писане 

Хората, които учат чрез четене и писане, се чувстват изключително комфортно 

с писаното слово. Те предпочитат да усвояват информация чрез четене на 

текстове и могат допълнително да асимилират информация, като я обобщават 

и преформулират. Традиционният училищен учебник и процесът на водене на 

бележки съответства добре на този стил на учене. 

 

Идентифицирайки вашия стил, вие можете да имате по-голям контрол върху 

обучението си, ученето може да стане доста по-лесно. Нека обаче не се 

опитваме да съгласуваме цялото образование с един стил на учене и да 

помислим за всички различни методи, които можете да опитате в процеса на 

обучение. 

• преглед на тестове с помощта на флаш карти. 

• създаване на списъци или диаграми. 

• практикувайте работа в екип, за да обсъждате идеи с други ученици. 

• копирайте лекции, записвайте ги, за да ги слушате по-късно. 

• разпечатайте презентационни слайдове за преглед. 

• представяйте писмени идеи със свои думи. 

• трансформирайте визуалната информация в твърдения. 

• четете отпечатана информация на глас на себе си. 

• разхождайте се, докато преглеждате бележките си. 

• устно прегледайте материала с някого, докато играете с топка. 

Изпробването на някоя от горните техники може да промени навиците за учене. 

Те могат да бъдат подобрени. използвайки техники от всички стилове според 

случая в зависимост от класа, темата или предмета. Предлагането на 

материали в различни формати ангажира повече ученици и постига по-добри 

резултати. Включването на повече сетива и дори самото повторение със 
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сигурност има значение. По този начин стиловете на учене все още могат да 

окажат реално влияние върху нашия учебен опит. 

 

7.5 Упражнения за мозъчна атака 

Какво можем да направим: 

1. Мозъчна атака 

2. Дейности, свързани с четене, които са последвани от дискусия в клас 

3. Гледане на кратко видео или няколко видеоклипа и обсъждане на теми или 

проблеми в малки или големи групи 

4. Дейност Fishbowl (т.е. някои ученици, седнали в кръг, задават въпроси, 

представят мнения и споделят информация, докато други ученици извън кръга 

слушат внимателно представените идеи и следят процеса. Обърнете ролите.) 

5. Кратки тестове без оценка за проверка на разбирането на материала от 

учениците 

6. Саморефлексия индивидуално или в малки групи 

7. Отговаряне на въпроси с помощта на KAHOOT, Google Forms или други 

технологични инструменти, за да проверите разбирането на учениците 

8. Малки групи работят съвместно по дадена задача (напр. направете дейност 

с мозайка) 

9. Ролеви упражнения или симулации 

10. Проблеми или ситуации от реалния свят (напр. идентифициране на 

проблеми в родния град, предлагане на възможни решения). След това 

работете с общността, за да подобрите ситуациите или да разрешите 

проблемите. 

11. Рефлективен диалог и дейности, използващи форум театър и подобни 

методи 

Има няколко съвета към учителите за изграждане на позитивни 

взаимоотношения по време на упражнения: 

• опитайте се да създадете индивидуален начин за общуване помежду 

си, започнете с ледоразбивачи, след това използвайте модерни технологии, 
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различни творчески стратегии и много хумор - това ще привлече вниманието 

на учениците, 

• важната информация трябва да бъде възможно най-достъпна, 

например чрез публикуването й в онлайн платформи, 

• развийте позитивна връзка с учениците, като започнете с опознаването 

на техните интереси или предимства и недостатъци, 

• въвеждане на теми и поддържане на отворени дискусии, което 

позволява на учениците да пренасочват разговора; учителите могат да научат 

много за своите ученици само като слушат. 

• останете отворени за въпроси, поканете учениците да изразят себе си 

• позволявайте на учениците да споделят чувствата си и ги насърчавайте 

да се изслушват един друг, да си правят комплименти, да изразяват 

благодарност и да решават проблеми заедно 

• вместо да се концентрирате върху това, което учениците ви правят 

грешно и да ги порицавате, хвалете учениците си за това, което правят добре 

 

Измислете теми и дейности, от които вашите ученици могат да бъдат 

развълнувани! 

Проектите са все по-популярен начин за ангажиране и мотивиране на 

учениците. Те също са забавен начин за стимулиране на креативността на 

учениците и насърчаване на работата в екип. Има много полезни теми, които 

да се използват. 

 

7.6 Набор от теми за часове по устойчиво развитие 

1. Биоразнообразие 

2. Гражданство 

3. Изменение на климата 

4. Културно многообразие 

5. Демокрация 

6. Околна среда 

7. Етика  
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8. Храна – изхвърляйте по-малко 

9. Равенство между половете 

10. Промоция на здравето 

11. ХИВ и СПИН 

12. Междукултурно разбирателство 

13. Справедливост 

14. Управление на природните ресурси 

15. Преодоляване на бедността 

16. Мир, човешки права и сигурност 

17. Отговорност в местен и глобален контекст 

18. Развитие на селските райони 

19. Устойчиво производство и потребление 

20. Устойчива урбанизация 

21. Вода 

 

7.7 Възможности за действие 

1. Събиране на капачки от пластмасови бутилки 

2. Събиране на използвани батерии 

3. Разработване на собствени материали на организацията, например кутии 

с материали и брошури, очертаващи примери за добри практики 

4. Създаване на градина в училището 

5. Информационни кампании за общността 

6. Интерактивна изложба, 

7. Национални състезания за дневни грижи 

8. Партньорски дейности, например практическо участие на НПО 

9. Публични дискусии, например за партньорства между НПО и компании 

10. Рециклиране на касети с мастило, тонери и мобилни телефони 

11. Намаляване на обема/дебита на водата в баните 

12. Посещение на ферми или гори 
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7.8 НПО, които могат да ви помогнат да научите повече 

Устойчивите неправителствени организации (НПО) имат съществен принос за 

околната среда, обществото и устойчивостта на света като цяло. Те са 

отговорни за важни изследвания, помощ, информираност на потребителите, 

опазване и много други, и е важно да сте наясно с най-влиятелните 

организации, работещи в областта на устойчивостта днес. Тези 

неправителствени организации често предлагат ценни ресурси на учениците, 

включително изследвания, практически стажове и възможности за доброволци. 

Списъкът представя 16 от най-влиятелните НПО за устойчивост. 

1. CERES: CERES насърчава устойчиви бизнес практики и решения, като 

работи с повече от 80 компании, от автомобилни компании до 

доставчици на финансови услуги (една трета са фирми от Fortune 500), 

както и 130 организации-членове. През 2003 г. CЕRES стартира Investor 

Network on Climate Risk (INCR), която се разрасна до 100 водещи 

инвеститори, колективно управляващи активи на стойност над 11 

трилиона долара. Основните области на CERES са напредък в решенията 

за климата, защита на глобалните водни ресурси, изграждане на 

справедлива и приобщаваща икономика и ускоряване на устойчивите 

капиталови пазари. 

2. Conservation International (CI): CI работи с учени, местни общности и 

практици в областта за защита на природата, глобалното 

биоразнообразие и човешките общности. Тя се стреми да защитава 

природните богатства, да насърчава устойчивия бизнес и да насърчава 

ефективното управление. CI подкрепи създаването, разширяването и 

подобреното управление на близо 50 милиона акра морски и 

сухоземни защитени зони, а събирането на данни доведе до 

откриването на повече от 1400 вида, нови за науката. 

3. Doctors Without Borders: Лекари без граници предоставят спешна 

медицинска помощ на хора, засегнати от конфликти, епидемии, 

бедствия или изключване от здравни грижи. От 1971 г. организацията е 
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лекувала десетки милиони хора в над 80 страни. През 1999 г. получава 

Нобелова награда за мир.. 

4. Food and Water Watch: Food and Water Watch работи, за да направи 

храната, рибата и водата безопасни, достъпни и устойчиви. Те повишиха 

осведомеността на потребителите относно екологичните и 

икономическите разходи на бутилираната вода и помогнаха на десетки 

общности да се борят срещу приватизацията на обществените 

водоснабдителни системи. 

5. Global Footprint Network: Global Footprint Network е основана през 2003 г. 

и е независим мозъчен тръст, създаден като благотворителна 

организация с нестопанска цел. Неговата цел е да разработва и 

популяризира инструменти за напредване на устойчивостта, 

включително екологичния отпечатък и биокапацитет, които измерват 

количеството ресурси, които използваме и колкото имаме. Тези 

инструменти имат за цел да поставят екологичните ограничения в 

центъра на вземането на решения. 

6. Greenpeace:  Грийнпийс, основана през 1971 г., е най-голямата 

независима екологична организация с прякото участие на 2,8 милиона 

членове. Работата на Грийнпийс се фокусира върху изменението на 

климата, океаните, горите, токсичните вещества, ядрената енергия и 

устойчивото земеделие 

7. Heifer International: Heifer International е предоставила на над 20,7 

милиона семейства – това са 105,1 милиона мъже, жени и деца – 

животни и обучение по устойчиво земеделие, за да могат да се хранят и 

да се грижат за себе си. Основана преди повече от 70 години, 

организацията се фокусира върху прекратяването на глада и бедността. 

8. The International Union for Conservation of Nature (IUCN): Занимава се със 

събиране и анализ на данни, изследвания, полеви проекти, 

застъпничество и образование. Мисията на IUCN е да „въздейства, 

насърчава и подпомага обществата по целия свят да опазват природата 
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и да гарантират, че всяко използване на природните ресурси е 

справедливо и екологично устойчиво“. 

9. Natural Resources Defense Council (NRDC): Повече от 350 адвокати, учени и 

други професионалисти на NRDC работят с бизнеса, избрани 

длъжностни лица и обществени групи в САЩ и в международен план по 

въпроси, включително ограничаване на глобалното затопляне, чиста 

енергия, съживяване на световните океани, защита на застрашената 

дива природа и диви места, предотвратяване на замърсяването, 

осигуряване на безопасна и достатъчна вода и насърчаване на 

устойчиви общности. 

10.  The Nature Conservancy (TNC): Фокусирани върху опазването на земята и 

видовете по света, TNC е защитила повече от 119 милиона акра земя и 

хиляди мили реки по целия свят. Освен това управлява повече от 100 

проекта за опазване на морската среда по целия свят. 

11. Ocean Conservancy: От 1972 г. Ocean Conservancy работи за защита на 

здравето и жизнеността на световните океани, включително видовете, 

които го наричат свой дом, и хората, чийто поминък зависи от тях. Чрез 

своята програма за международно почистване на крайбрежието, 

организацията е премахнала 144 606 491 паунда боклук от световните 

плажове през последните 25 години. 

12. Oxfam: Международна конфедерация от 17 организации, Oxfam се 

бори с бедността и несправедливостта в повече от 90 страни. Те работят 

по взаимосвързани въпроси като човешки права, реагиране при 

извънредни ситуации и устойчиво развитие. 

13. Sierra Club: Основана през 1892 г. от природозащитника Джон Мюър, 

Sierra Club е една от най-старите и най-големи екологични организации 

в САЩ. Тя е защитила милиони акри пустиня и е помогнала за 

приемането на ключово екологично законодателство, включително 

Закона за чистия въздух, Закона за чистата вода и Закона за 

застрашените видове. Освен това води усилията за прекратяване на 

използването на изкопаеми горива. 
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14. Slow Food International: Както подсказва името му, Slow Food означава 

обратното на бързото хранене: чиста, справедлива и здравословна 

храна за всички, регионални традиции, гастрономическо удоволствие и 

бавен ритъм на живот. Създадена в Италия през 80-те години на миналия 

век, Slow Food има членове в 160 страни и популяризира принципите на 

своя манифест на Slow Food чрез местни и международни събития, своя 

Университет за гастрономически науки и др. 

15. World Resources Institute: WRI работи с лидери, за да превърне 

информацията в действие, с фокус върху въпроси като изменението на 

климата, енергията, храната, горите, водата, градовете и транспорта, 

управлението, бизнеса и финансите. WRI има над 450 експерти и 

служители, работещи по целия свят. 

16. World Wildlife Fund (WWF): WWF работи в 100 държави за опазване на 

природата и биоразнообразие. Основана през 1961 г., сега се поддържа 

от близо 5 милиона членове по целия свят. Световният фонд за дивата 

природа остава най-широко признатата неправителствена организация 

сред експертите за приноса си към устойчивото развитие. 
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