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Много често в опит да се даде дефиниция за предприемачеството се цитира безсмъртната фраза на Йозеф Шумпе-

тер още от 30-те години на миналия век – предприемачеството е процес на „съзидателно разрушение“ (Schaper 

2010), в който предприемчиви индивиди радикално трансформират остарелите начини на правене на нещо и изг-

раждат нови, различни модели и процеси. Предприемачите са двигателят на промяната в пазарната икономика. 

Същевременно самият Шумпетер пише през 1942 г.: „Капитализмът [...] по своята природа е форма или метод на 

икономическа промяна и не само, че никога не е, но никога не може да бъде статичен. [...] Фундаменталният 

импулс, който задвижва двигателя на капитализма, произлиза от новите потребителски стоки, новите мето-

ди на производство или транспорт, новите пазари, новите форми на индустриална организация, която капи-

талистическите предприятия създават… По същия начин, по който е унищожил институционалната рамка на 

феодалното общество, капиталистическият процес подкопава и своето собствено съществуване.“ (Hall 2013)  

Обществото ни днес може би приближава именно подобна повратна точка, в която е време доминиращият модел 

на консуматорската икономика, все по-ограничаван от изчерпването на природните ресурси и деградацията на 

околната среда, да бъде преосмислен и променен. Сигналите за промяна на социалните нагласи за отдръпване от 

фокуса върху паричната печалба и разширяване на сътрудничеството между хората са изобилни – отворените соф-

туерни кодове, Уикипедия, Каучсърфинг (платформа, чрез която хората споделят дома си за безплатна нощувка на 

чужденци), Zipcar (платформа, чрез която хората споделят личните си автомобили с други хора) са само част от при-

мерите за навлизането на ново мислене (Hall 2013), което възприема споделянето като изненадващо завръщане 

към нормалността, дори и в силно индивидуализираните напоследък западни общества. 

Ролята на предприемачите в този процес ще бъде, както винаги, ключова, но за да бъде промяната справедлива 

(към обществото и околната среда), е нужно изграждането на ново съзнание на уважение към природата и земята, 

за да може новите икономически модели да бъдат истинско предизвикателство към статуквото, способно да поведе 

човечеството по нов път на развитие, на едно по-високо ниво. Един от важните механизми, по които изграждането 

на ново съзнание може да се случи, е образованието на младите хора.  

Вярата, че човек може да израсне с нови ценности, които да вгради в начина, по който работи или прави бизнес в 

бъдеще, така че да бъде прекратен фалшивият и пагубен конфликт между икономическа активност и опазена при-

рода (комбинация, която много хора смятат за невъзможна, а пък други предпочитат да си затварят очите и да ома-

ловажават злокобните ефекти, когато продължаваме да допускаме икономическата активност да се случва за смет-

ка на природата), е в сърцевината на проекта „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“. Ние в Джуниър 

Ачийвмънт България дълбоко вярваме, че осъзнатото, конструктивното предприемачество, основано на принципите 

на устойчивото развитие, е онази сила, която може да внесе така необходимият нов импулс. И то не толкова, защото 

такова предприемачество все по-бързо се превръща във взискателен икономически императив, а защото е нужно то 

да извира от душата и сърцето на всеки човек – само тогава обществото ни ще постигне трайна промяна.  

Проектът „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“ е резултат от стремежа на две организации от евро-

пейската мрежа на Джуниър Ачийвмънт – България и Норвегия, да помогнат на младите бъдещи предприемачи да 

станат по-чувствителни към проблемите на околната среда и да ги вдъхновят да създават идеи за устойчив бизнес. 

„Бизнес без душа, търговия без съпричастност, индустрия без екология, финанси без 

честност, икономика без справедливост – това може да причини единствено разпад 

на обществото и разруха на природния свят. Само когато духът и бизнесът 

заработят заедно, човечеството ще намери своето хармонично предназначение.“  

Сатиш Кумар  



 Така 80 амбициозни младежи на възраст 15–19 години участваха през 2014 г. в тримесечен онлайн образователен 

курс, който ги запозна с глобалните екологични проблеми, принципите на устойчивото развитие и успешните при-

мери на млади зелени предприемачи. Подобно учебно съдържание в такъв формат е уникално и иновативно за 

България, защото запълва съществени празнини във формалното образование и създава важни междупредметни 

връзки. Курсът е достъпен след регистрация на: http://green.jabulgaria.org.  

Основните елементи в курса са: 

 тематичен план по зелено предприемачество, съобразен с най-новите световни тенденции в преподаването на 

дисциплини, свързани с устойчивото развитие; 

 подробно разработени 20 видео лекции от 5–6 минути на английски език на следните теми: възникване на кон-

цепцията за устойчиво развитие, трите стълба на устойчивото развитие, глобални екологични предизвикателст-

ва, ролята на бизнеса в устойчивото развитие, може ли всеки бизнес да бъде зелен, грийнуошинг, характеристи-

ките на зеления бизнес, иновативни идеи за зелен бизнес, корпоративна социална отговорност, социално пред-

приемачество; 

 въпроси за дискусия към всяка лекция и възможност учениците да публикуват своите коментари; 

 тестове към лекциите; 

 групови и индивидуални задания за учениците. 

С най-добре представилите се 40 гимназисти от България и Норвегия бе организиран едноседмичен практически 

Еко лагер в Родопите, на който те се запознаха с местната общност, кухня и традиции, посетиха устойчиви бизнеси в 

региона, работиха в екипи върху свои собствени идеи за екологичен бизнес в отговор на конкретно зададено им 

предизвикателство и ги представиха пред жури. Комуникацията между учениците продължава във Фейсбук група, в 

която те активно споделят интересни материали, свързани с еко предприемачеството и устойчивото развитие.  

Основното постижение на проекта е успешното разработване и пилотно тестване на модел за т.нар. blended learning 

– съчетаване на възможностите на дигиталните технологии за предоставяне на теоретично знание с практически 

ориентирано обучение „лице в лице“. Резултатите от проведените след онлайн курса и Еко лагера анкети недвус-

мислено потвърждават, че участвалите ученици са развили изключително важни умения за бизнес планиране, рабо-

та в онлайн среда, работа в екип, междукултурна комуникация, генериране на иновативни бизнес идеи. Друг важен 

резултат е трайният ефект върху формирането на нагласи и предприемаческо поведение за устойчив бизнес сред 

участвалите ученици – два от екипите на призови места в Еко лагера продължиха да разработват своите идеи и кан-

дидатстваха в български и международен конкурс за бизнес идеи, а повечето участници заявиха висока склонност 

да продължат да работят върху идеите си от Еко лагера (обща оценка 3.53 по скала от 1 до 5).  

Екипът на Джуниър Ачийвмънт България е решен да осигури устойчивост на проекта и постигнатите резултати като 

вече е разработен и подаден нов проект, отново в партньорство с Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane, чиято цел е 

да продължи да се занимава с темата зелено предприемачество на основата на настоящия проект и да разработи 

методология за учители. Обхватът се разширява, тъй като са включени още три партньорски държави – Латвия, Гър-

ция и Румъния. Това ще даде възможност и за още по-вдъхновяващо междукултурно общуване за младите хора. 

Нашите норвежки колеги пък успяха да потвърдят провеждането на втори Еко лагер в Норвегия за ученици от Бълга-

рия и Норвегия през есента на 2015 г., който ще бъде подкрепен финансово от областната администрация и местна 

компания за възобновяема енергия.  

Тъй като сме наясно, че не сме единствените, интересуващи се от проблемите на устойчивия бизнес и генериращи 

идеи и проекти в тази област, в този доклад представяме и няколко подбрани от нас добри практики по света, които 

смятаме, че не само са успешни, но имат потенциал да бъдат разширени. Те засягат не само образованието за зеле-

но предприемачество в гимназиален етап във формалната образователна система, но представят и успешни приме-

ри от неформалното обучение, както и техники от света на бизнеса, които смятаме за приложими и в образователен 

контекст.  

В доклада също така представяме и анализ на българските учебни програми в гимназиален етап, търсейки отговор 

на въпроса „Присъства ли устойчивото развитие и зеленото предприемачество като тема?“. Анализът е извършен, 

http://green.jabulgaria.org


 използвайки инструментариума, създаден от ЮНЕСКО за анализ на образователните системи по света за наличието 

на темата „устойчиво развитие“. Той се допълва и от анализ на резултатите от анкета, проведена сред български 

учители и ученици, в която водещ въпрос беше дали и под каква форма в българското училище се изучават теми, 

свързани с глобалните екологични проблеми, опазването на биоразнообразието, устойчивото развитие и зеленото 

предприемачество. Надяваме се, че този паралелен подход ще даде възможност за изграждане на по-цялостна 

представа и ще ограничи до известна степен субективизма при интерпретирането на учебните програми. Общият 

извод е, че в българските учебни програми тези теми присъстват разпокъсано, а устойчивото развитие като тема все 

още присъства много слабо. Не се забелязва осъзнаване на факта, че образованието във връзка с отделните елемен-

ти на устойчивото развитие – опазване на околната среда, социална справедливост, икономика – не е тъждествено 

на самото устойчиво развитие, което всъщност дава поглед върху взаимовръзките и взаимната зависимост между 

тези три сфери и акцентира върху отговорното поведение в обществото на всеки човек, когато се изправи пред из-

бор. Темите за устойчив бизнес и зелено предприемачество присъстват дотолкова, доколкото отделни учители с 

лични интереси и мотивация в тази област ги включват по някакъв начин в предметите, които преподават. 

Докладът завършва с някои препоръки към българските образователни институции как темата за устойчивия бизнес 

и предприемачество би могла да бъде интегрирана в съществуващата образователна рамка в гимназиален етап. 

Разглеждаме тези препоръки само и единствено като отправна точка за по-сериозен дебат в образователните среди 

за нуждата от образование за устойчив бизнес, тъй като сме далеч от мисълта, че с един доклад сме успели да обх-

ванем гледните точки на всички заинтересовани страни.  



 

Основният проблем, от който тръгна идеята за настоящия проект, е конфликтът между бизнес и опазена природа и 

биоразнообразие. Богатството и просъществуването на биоразнообразието е в пряка зависимост от качеството на 

средата, която обитава – водите, въздуха, почвите. От началото на Индустриалната революция моделът на “вземане 

на ресурси от земята, произвеждане на продукт с тях и изхвърляне на отпадък” става доминиращ в бизнеса. Сред 

глобалните заплахи днес са изсичането на горите, замърсяването на водните ресурси, почвите и въздуха и цялостно-

то изчерпване на съществуващите ресурси. България, макар и една от най-богатите на биоразнообразие държави в 

Европа, е поставена пред сериозно изпитание да гарантира адекватното му опазване и устойчиво ползване на ре-

сурсите. Голяма част от бизнес дейностите, като строителство, туризъм, добив на полезни изкопаеми, дърводобив, 

дори някои видове зелена енергия, се извършват по начин, който в много случаи не отчита съществуването на био-

разнообразието и неговата изключителна важност. По веригата на доставки малко контрагенти се интересуват как са 

били добити закупените от тях суровини. Много често околната среда се разглежда дори като враг на бизнеса, а 

опазването й - като пречка за подобряване на стандарта на живот на хората. Този проблем не може да бъде решен 

единствено чрез консервационни мерки за реинтродукция и опазване на застрашени видове. Трябва да има по-

цялостен поглед, който да допринася за промяна на разбирането за същността на бизнеса и индустриалната дей-

ност. 

В настоящия стадий на развитие на бизнеса и икономиката в България начинът на експлоатация на ресурсите без 

визия за дългосрочните ефекти от натрупване на вредните практики не позволява да се формира осъзнаване за по-

тенциала на зеленото предприемачество, което поставя на първо място не финансовата печалба, а възможността да 

допринесе за подобряване на състоянието на околната среда, минимизирайки замърсяването и загубата на биораз-

нообразие чрез разработване на екологични технологии, процеси, продукти. Същевременно различни бизнес общ-

ности по света се насочват към нови бизнес модели и търсят пътища към икономика с нулеви отпадъци, рециклира-

не на суровините, чисти технологии. 

В България почти напълно липсват програми за обучение на младите хора за същността на зеления бизнес. Особено 

остра е липсата на такива програми във възрастовата група 15-19, когато се възпитават ценностите и се формират 

приоритетите. Младежите, изучаващи предприемачество в гимназиален етап, нямат източник, от който да придоби-

ят систематизирани, практически познания за екологичните предизвикателства и кризи в света, както и познания, 

които да им позволят да свържат екологията с предприемаческата дейност, за да реализират зелени бизнес идеи.  

Промяната, към която се стремим, е младото поколение да стане по-чувствително към състоянието на околната сре-

да и това да се отразява в предприемаческата дейност, която неговите представители ще развиват в бъдеще. Жела-

ем да видим млади хора, които имат нужните умения за управление на собствен бизнес и изградена нагласа на ува-

жение и стремеж към опазване на околната среда и биоразнообразието. Промяната ще настъпи, когато тези млади 

хора започнат да мислят за своите бъдещи бизнеси като за бизнеси с екологична кауза, в чиято сърцевина стои въп-

росът за активно допринасяне към решаването на екологични проблеми чрез осъзнато планиране на продуктовия 

дизайн, производствените процеси, веригите на снабдяване и доставки, ефектите от дейността върху околната сре-

да и т.н. Сред желаните промени е и тази младите хора да се превърнат в лидери на зеленото предприемачество в 

своите общности, способни да дават насока на мисленето и да придвижват обществените представи за това как 

трябва да се прави бизнес от нагласата, че бизнесът неминуемо е в конфликт с природата, към нагласа, че основният 

ресурс за успеха на бизнеса е балансираното устойчиво развитие, изискващо съзнателно опазване на околната сре-

да и социална справедливост. Визията ни за бъдещето също така включва изграждане на партньорства и мрежи от-

въд държавните граници, което да дава възможност на млади хора от различни държави да работят заедно, за да 

обменят опит и да създават съвместни предприятия. 



 

В първата фаза на реализация на проекта участващите младежи се запознаха в по-теоретичен план с устойчивото 

развитие, зеленото предприемачество и начините то да опазва биоразнообразието и екосистемите на планетата. 

Втората фаза на проекта беше по-практически ориентирана, когато участниците се срещнаха на живо, прекараха за-

едно една седмица и работиха върху конкретни свои идеи за зелен бизнес. 

1. Тримесечен онлайн курс с видео лекции 

С помощта на външния експерт по проекта Апостол Дянков разработихме структурата на курса, придружена от кон-

цепция за оформлението на видео лекциите. Възприехме подхода за всяка лекция предварително да се разписва 

сценарий, придружен със снимки и въпроси за дискусия от страна на участниците. Определени бяха 6 по-глобални 

теми, като всяка тема съдържа между 2 и 10 кратки видео лекции. Всяка глобална тема завършва със задача – тест, 

задача за групова работа или задача за индивидуална работа. След разписване на сценария всяка лекция се засне-

маше от екипа на Джуниър Ачийвмънт България с любителска видео камера, обработваше се със софтуер за видео 

редакция (поставяха се субтитри на английски език и снимки) и се публикуваше в Youtube. 

Предварително беше разработена изцяло съобразена с нуждите на курса платформа, в която бяха качвани всички 

видео лекции. Всеки одобрен участник имаше създаден профил, с който да влиза и разглежда лекциите и прикаче-

ните допълнителни материали, да коментира и отговаря на въпросите, да решава тестовете и да предава своите ин-

дивидуални или екипни разработки.  

Изцяло завършени и публикувани в платформата са следните видео лекции: 

 Тема 1 Седмици 1-2, Въведение 

 Тема 1, Седмици 1-2, Лекция 1, Връзката с Кон-Тики 

 Тема 1, Седмици 1-2, Лекция 1, ООН 

 Тема 1, Седмици 1-2, Лекция 1, Концепцията за устойчиво развитие 

 Тема 1, Седмици 1-2, Лекция 2, Какво значи развитие 

 Тема 1, Седмици 1-2, Лекция 2, Рецепта за растеж 

 Тема 1, Седмици 1-2, Гост лекция 1, Ограниченията на растежа и БВП 

 Тема 1, Седмици 1-2, Лекция 2, Рецепта за справедливост 

 Тема 1, Седмици 1-2, Лекция 2, Рецепта за ефективност 

 Тема 1, Седмици 1-2, Лекция 3, Деветте планетарни граници 

 Тема 1, Седмици 1-2, Лекция 3, Климатичните промени 

 Тема 1, Седмици 1-2, Лекция 3, Азотният цикъл 

 Тема 1, Седмици 1-2, Лекция 3, Биоразнообразието и планетарните граници 

 Тема 2, Седмици 3-4, Лекция 1, Ролята на бизнеса за устойчивото развитие 



 
 Тема 2, Седмици 3-4, Лекция 2, Може ли всеки бизнес да бъде зелен? 

 Тема 2, Седмици 3-4, Лекция 3, Какво значи “грийнуошинг“? 

 Тема 2, Седмици 3-4, Гост лекция 2, Ясен Гуев от Глобул за корпоративната отговорност 

 Тема 3, Седмици 5-6, Лекция 1, Чертите на зеления бизнес 

 Тема 3, Седмици 5-6, Лекция 2, Иновативни идеи за зелен бизнес 

 Тема 3, Седмици 5-6, Гост лекция 3, Начини за финансиране на зелена бизнес идея 

 Тема 3, Седмици 5-6, Допълнителни материали, Планирай своята зелена бизнес идея! 

 Тема 4, Седмици 7-8, Лекция 1, Корпоративна социална отговорност 

 Тема 5, Седмици 9-10, Лекция 1, Социалното предприятие 

Публикувахме два теста, както и една задача за екипна работа. За нея участниците бяха предварително разпределе-

ни от екипа ни в смесени групи от българи и норвежци и трябваше да направят проучване и да идентифицират по 

една компания с вредни в миналото производствени практики, която е превърнала устойчивото развитие в свой 

приоритет и е постигнала измерими положителни резултати, и по една компания, която използва грийнуошинг тех-

ники без реални ефективни действия в полза на устойчивото развитие. В края беше публикувана и задача за инди-

видуална работа – разработване на есе, описващо идеята на ученика за устойчив бизнес по предварително зададе-

на структура и критерии. И за двете задачи екипът ни прегледа всички постъпили разработки и даде подробна об-

ратна връзка на всички участници.  

2. Едноседмичен Еко лагер в село Момчиловци – октомври 2014 г. 

Участниците в Еко лагера бяха избрани на база проявена активност и мотивация по време на онлайн курса, участие с 

коментари, участие в груповите и индивидуалните задачи. Общият брой на учениците беше 40 – 24 от България и 16 

от Норвегия. Участниците от България идваха от най-различни училища в цялата страна и не се познаваха предвари-

телно, същото важеше и за повечето участници от Норвегия. За място на провеждане беше избрано село Момчилов-

ци в Родопите, в което се намира Норвежката къща – бившето селско училище, реставрирано с помощта на норвеж-

ки специалисти от областта, от която идваха и нашите ученици. 

Поради липса на достатъчно голяма база в селото, която да поеме всички участници и придружители, те бяха 

настанени в три бази – Норвежката къща, къща за гости Шипката, къща за гости Момчил юнак. Храненето ставаше в 

къща за гости Шипката, а семинарната част се провеждаше в Норвежката къща. Екипът ни е изключително доволен 

от този начин на провеждане на Еко лагера, защото той даде възможност участниците да се потопят в атмосферата 

на селото, да общуват със своите домакини, да се хранят с местна, домашно приготвена храна, вместо да бъдат 

изолирани в голям, ол-инклузив хотел. Също така, това даде възможност на много от приходите да останат в 

местната икономика. Много свежо присъствие във вечерните часове в 

механата бяха двама холандски жители на селото – Мейс и Селин – кои-

то изпълняват родопски народни песни и разплакаха участниците с не-

вероятно изпълнение на „Излел е Дельо хайдутин“. С всичко това реа-

лизирахме една от основните цели на проекта – на практика да показва-

ме с всичките си действия как можем да бъдем устойчиви и показахме, 

че моделът на устойчивия алтернативен туризъм е възможен, много по-

адекватен и удовлетворяващ за всички страни. 

Програмата на Еко лагера бе наситена с множество екипни игри, 

практически дейности, екскурзии и семинари. Тя започна с екипна игра 

„Търсене на съкровище“, в което участниците, разделени в екипи с по 2 



 ученици от Норвегия и 3 от България, при спазване и на пропорционалност в половете, получиха карти и списък с 

мисии от физически и логически характер, с които трябваше да открият различни точки в селото и там да се справят 

със съответната задача. По време на търсенето на съкровище екипите имаха предизвикателство да се запознаят с 

поне 5 местни хора, да научат техните имена и да си направят снимка. Съкровището бе под формата на шоколадови 

кюлчета, наподобяващи златни, и бе скрито на финалната точка – параклис Света Петка.  

В програмата на Еко лагера бяха включени два семинара: за генериране на бизнес идея и анализирането й чрез инс-

трумента business model canvas (канава за бизнес модел) и за иновативни зелени бизнес идеи и адаптация към кли-

матичните промени, която протече под формата на игра, разработена от Университета Принстън и играна за първи 

път в България. 

В рамките на програмата реализирахме три посещения на екологосъобразни бизнеси в района – Опитна станция по 

животновъдство и земеделие в Смолян (бутиков производител на екологично чисти млечни продукти), Био магазин 

„Зелен“ в Смолян (чийто собственик сподели опита си и проведе уъркшоп на тема преодоляване на стреса в ежед-

невието, а участниците имаха възможност след това да си закупят продукти от магазина), Конеферма „Петро Г“ в 

село Левочево, където участниците разбраха повече за конния туризъм и имаха възможност да яздят коне. Също 

така реализирахме една кратка екскурзия по екопътека Невястата с невероятна гледка към Смолян, както и с въз-

можност по желание учениците да се спуснат по алпийски тролей в района.  



 
Последните два дни от Еко лагера бяха посветени на формата „иновационен лагер“, в който екипите получиха едно 

и също предизвикателство, което трябваше да разрешат в рамките на 24 часа. Казусът беше свързан с разработване 

на иновативна идея за зелен бизнес, който да допринесе за това максимално много обикновени хора по света да 

бъдат повлияни да променят ежедневния си начин на живот и да го направят по-устойчив, за да помогнат за нама-

ляване на екологичните проблеми на планетата. Те също така имаха възможност да ползват съветите на 4 ментори, 

участници в програмата за ментори и доброволци на Джуниър Ачийвмънт България, които отделиха работното си 

време, за да пътуват до Момчиловци – Стоян Таблов, Пламен Пенков, Петя Гуламали и Ангел Георгиев.  

Финалните презентации се проведоха пред публика, съставена от всички екипи, а журито взе участие дистанционно 

чрез видео връзка по скайп. То оценяваше представянето на участниците по няколко критерия, като най-голямо вни-

мание се отделяше на това, дали идеята е възможно да се реализира и дали са реалистични финансовите планове и 

каналите за дистрибуция и маркетинг. Други критерии бяха обвързаността с темата на казуса, степента на иновация, 

мащабът на проекта, представянето и структурирането на бизнес идеята, презентационните умения на участниците 

и адекватните отговори на въпросите на журито. 

След като вече бяха много добре подготвени теоретично благодарение на участието си в онлайн курса и уъркшопи-

те за бизнес моделиране и стратегии за справяне с климатичните промени по време на Еко лагера, екипите дадоха 

много по-смислени и задълбочени решения, демонстриращи детайлно познаване на проблемите, отколкото ако 

просто бяха събрани само за едноседмичния лагер. Насърчихме ги освен да използват Интернет за проучване, свър-

зано с избраната идея, да излязат извън сградата (по метода на lean startup методологията), за да потърсят и да се 

допитат до своите първи потенциални клиенти – жителите и посетителите на селото. Някои от екипите бяха взели 

много присърце тази задача и успяха да разговарят с десетки хора за идеята си – подход, който е нужно да се насър-

чава максимално при работата по предприемачески идеи, защото осъществява психологическата връзка между раз-

работеното във вакуум решение и реалната му приложимост и използваемост от хората извън вакуума.  

На първо място с 266 т. от 300 възможни се класира отборът B Keeper, който предложи концепция за онлайн плат-

форма, ориентирана към мотивиране на обикновените хора да подкрепят усилията за ограничаване на загиването 

на пчелите в световен мащаб. Екипът ще разработи платформа, чрез която хора по целия свят ще могат да 

„осиновяват“ пчели и кошери, като дарявайки в рамките на една година, ще получават специален сертификат. Този 

сертификат ще им дава възможност да пазаруват пчелни продукти с отстъпка от каталога на платформата. Иноватив-



 ният стартъп от друга страна ще прави връзка и с производителите на пчелни продукти, които ще бъдат показани 

чрез платформата, а хората ще избират кой от тях искат да подкрепят. Уебсайтът ще дава и информация за пробле-

ма с пчелите. Така екипът се надява да постигне два основни ефекта – от една страна да допринесе за увеличаване-

то на популацията на пчелите по света, а от друга страна да подпомогне производителите на пчелни продукти. 

На второ място с 248 т. се класира екипът Eco Corner, които предложиха иновативна концепция за еко ресторант, 

изграден и обзаведен от естествени и рециклирани материали, произвеждащ сам своята електроенергия чрез со-

ларни панели и пречистващ водата със специална система. В ресторанта се сервират ястия, приготвени единствено 

от натурални продукти, с които заведението ще се снабдява от производители от местната общност. Младите пред-

приемачи ще организират и месечни образователни курсове в ресторанта, които клиентите ще могат да посещават, 

за да разберат как могат да прилагат принципите на устойчивото развитие в собственото си ежедневие. Първият 

ресторант ще бъде създаден в София, а потенциалът за бъдещо развитие чрез верига ресторанти в страната и чуж-

бина е голям. Ще бъдат предлагани и доставки по домовете с велокуриери. Предприемачите разчитат да натрупат 

първоначално финансиране чрез платформи за краудфъндинг (общесвено финансиране) като Kickstarter и GreenHe-

ro. 

На трето място с 244 т. се класира екипът Eco Gym. Тяхната идея е да мотивират хората, които редовно ходят на фит-

нес, да направят нещо полезно за околната среда, без да трябва да променят по някакъв начин своята регулярна 

тренировка. Екипът ще създаде фитнес, в който ще бъдат поставени фитнес уреди (такива вече има съществуващи 

на пазара), които дават възможност енергията от механичното движение при тренировката да бъде съхранявана и 

превърната в електричество. Пред фитнеса ще бъде поставено голямо табло, което ще показва количеството произ-

ведено електричество от клиентите през месеца и също ще калкулира колко емисии CO2 са спестени чрез тяхната 

ангажираност. Най-активните хора, които правят упражнения на тези уреди, ще получават специални отстъпки. 

Линк към YouTube плейлиста с всички презентации на осемте отбора, всички идеи са много стойностни: https://

youtu.be/BUdlpxkoRmk?list=PLIBuTaIGNbf9H3xi_X5iQxY-2jr_sV1Bt. 

След приключване на Еко лагера участниците и нашият екип продължиха да общуват много активно помежду си във 

Фейсбук група. И ние, и те споделяхме интересна информация, свързана с устойчивия бизнес и иновативни еколо-

гично чисти технологии. Също така организирахме уебинар на тема „Как да бъдем по-устойчиви в ежедневието си?“, 

https://youtu.be/BUdlpxkoRmk?list=PLIBuTaIGNbf9H3xi_X5iQxY-2jr_sV1Bt
https://youtu.be/BUdlpxkoRmk?list=PLIBuTaIGNbf9H3xi_X5iQxY-2jr_sV1Bt


 воден от американската блогърка и стартъп ентусиаст Лорън Сингър. Във Фейсбук групата продължаваме да споде-

ляме и възможности за учениците, свързани с кандидатстване в различни конкурси за иновативни бизнес идеи. 

3. Постигнати резултати 

След окончателното приключване на онлайн курса и провеждането на Еко лагера ползите за основната целева гру-

па могат да бъдат обобщени така: 

 По-добро разбиране за устойчивото развитие и същността на зеления бизнес 

 Подобрени умения за бизнес планиране за устойчив бизнес  

 Подобрени умения за работа в интерактивна онлайн среда  

 Нарастване на склонността на участниците да стартират свой устойчив бизнес 

 Добра подготовка за бъдещи предприемачески дейности в сферата на зелената икономика 

 Опознаване чрез гост лекторите на алтернативни теории, както и на практически примери по какъв начин ико-

номическите субекти вграждат съвременните изисквания на зелената икономика (с оглед на изчерпването на 

ресурсите и глобалната екологична криза) в своите дейности 

 Развитие на уменията за самостоятелно проучване в отговор на зададена задача 

 Развитие на уменията за работа в екип от дистанция (обусловено от онлайн характера на курса и разположение-

то на участниците в България и Норвегия) 

 Развитие на уменията за работа в екип на живо, както и за междукултурно общуване 

 Развитие на уменията за планиране на зелен бизнес 

 Развитие на креативността и иновативното мислене на участниците 

 



 
4. Резултати от анкетите 

За да се ориентираме и измерим резултатите от онлайн курса, проведохме онлайн анкета сред участниците, като от 

80 участници в курса тя бе попълнена от 34 души. По-надолу споделяме няколко графики, които илюстрират възпри-

ятието на учениците за основни аспекти от онлайн курса, както и самооценката относно придобити познания и про-

менени нагласи във връзка с устойчивия бизнес. Според самооценката на участниците най-много са се подобрило 

тяхното разбиране за същността на зеления бизнес и кои характеристики го правят зелен (4.2 по скала от 1 до 5). 

Висока оценка дават и по отношение на подобряването на уменията им да работят в интерактивна онлайн среда.  

Според участниците най-много са се увеличили техните познания за практиката на грийнуошинг, следвани от гло-

балните екологични предизвикателства и корпоративната социална отговорност. Сред най-малко ефективните ни 

лекции изглежда е била тази за социалното предприемачество, където най-малко са нараснали познанията на уче-

ниците. Може би това се дължи на факта, че тя беше последна в онлайн курса.  

Общата средна оценка за цялостното качество на курса е 3.94 по скала от 1 до 5, като може би е изненадващо, че 

норвежките ученици дават по-висока оценка, имайки предвид, че те имат досега с повече и най-различни програми 

и учебни методи, включително интерактивни и онлайн базирани. Това, че сме отговорили и на по-високите техни 

очаквания може само да ни радва.  

Като най-атрактивен елемент от курса участниците оценяват куизовете (61.76%) и работата по групи върху онлайн 

задания (41.12%). Най-малко атрактивни за учениците са били допълнителните материали за четене (41.17%), които 

не бяха задължителни и всъщност от тези отговори е трудно да се разбере дали участниците въобще са прегледали 

материалите, за да преценят дали са интересни и полезни. Интересно е, че видео лекциите от експертите в курса са 

оценени едновременно и като атрактивни (20.58%), и като неатрактивни (23.53%), като на база на коментарите в 

свободен текст, които получихме, можем да предположим, че част от учениците въобще не са били настроени да 

гледат видеа, по-дълги от 2 минути, в които един човек говори пред камерата, а част от учениците са били мотиви-

рани да получат по-задълбочена информация и този лекционен формат не им е бил скучен. В бъдеще е важно да се 

работи върху подобряване на интерактивността на видео лекциите, като основен елемент от курса.  



 

 



 
След Еко лагера проведохме отделна анкета, чиято цел беше да проучи колко удовлетворени са били учениците от 

преживяното по време на едната седмица в Момчиловци и какво са научили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общата оценка за организацията на Еко лагера и преживяването на учениците е изключително висока – над 4.50 по 

скала от 1 до 5.  

Участниците оценяват най-високо подобряването на разбирането за зеления бизнес и характеристиките му в резул-

тат на участието им в Еко лагера – 4.6 по скала от 1 до 5. Темите, по които участниците смятат, че най-много са се 

Участничка от България: „Еко лагерът беше най-

невероятното преживяване в живота ми досега! 

Никога преди не съм се забавлявала толкова много, 

докато научавам нещо ново и важно.“ 

Участник от Норвегия: „Страхотно изживяване, в 

което научих много, запознах се с нови приятели и 

преживях пътуването и туризма по по-различен 

начин. “ 



 увеличили познанията им, са как се генерира иновативна идея за зелен бизнес, каква е същността на устойчивия/

зеления бизнес и как се създава устойчив бизнес на практика.  

По отношение на бизнес казуса участниците споделят, че той е бил точно на място като ниво на трудност, времето 

за работа е било достатъчно, а менторите са им помогнали много за подобряване на идеите.  

Ученичка от България споделя: „Имаше както окуражаващи ментори, така и обезкуражаващи. Вторите ни по-

могнаха като предизвикваха нашата идея, което извади на показ аспектите, в които не бяхме толкова уверени 

и след дълги дискусии ни помогна да ги подобрим. Първите пък ни помогнаха много, като ни вдъхновяваха и на-

сърчаваха да продължаваме с усърдната работа.“  



 

Посещенията в местни бизнеси и екскурзиите сред природата бяха оценени изключително положително от почти 

всички участници, защото са направили връзката между говоренето за устойчив бизнес и реалното му случване. Ед-

на от участничките от Норвегия беше безкрайно вдъхновена от посещението в Био магазин „Зелен“ в Смолян и 

уъркшопа, подготвен от неговия млад собственик и заяви, че вече вярва, че и в нейното малко село в Норвегия е 

възможно да се направи такъв бизнес и да бъде успешен. 

Участничка от България коментира: „Като цяло посещенията в местните фирми бяха много полезен опит, защо-

то не само дискутирахме за зеления бизнес, а и реално се докоснахме до него.“  

На въпроса „Кое беше най-важното нещо, което научихте?“ най-много отговори получава работата в екип, бизнес 

уменията за планиране на устойчив бизнес и отговорното и устойчиво поведение и решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-вълнуващият елемент от Еко лагера според участниците е бил иновационният лагер и работата върху екипните 

проекти за зелен бизнес.  



 
Най-интересните препоръки за други теми, които биха били 

интересни на учениците по време на Еко лагера, включваха: 

повече информация и примери как биха могли в своето 

ежедневие да водят по-устойчив начин на живот; прекарва-

не на повече време в дадена местна организация и работа 

върху неин конкретен проблем с цел предлагане на инова-

тивни решения; предоставяне на информация за организа-

ции, събития и кампании от екологичното движение, в кои-

то учениците могат да се включат и да натрупат опит. Във 

връзка с първата препоръка организирахме специален 

уебинар на живо през януари 2015 г. със създателката на 

блог за устойчив и здравословен ежедневен живот и стар-

тъп ентусиаст Лорън Сингър, която сподели огромен брой 

прости и полезни съвети, които всеки би могъл да интегри-

ра в ежедневието си, за да произвежда по-малко отпадъци. 

Записът на уебинара е достъпен в Youtube канала на 

Джуниър Ачийвмънт и вече е гледан над 350 пъти: https://

www.youtube.com/watch?v=tNfuUtWyhtg. Във връзка с третата препоръка, още преди да я получим вече бяхме за-

почнали редовно да публикуваме любопитна информация за устойчивия бизнес и устойчивото развитие във 

Фейсбук групата на учениците от Еко лагера – статии, TED презентации, събития, възможности за кандидатстване в 

конкурси за бизнес идеи и др. Това бе оценено като много полезно от ученика, дал препоръката. 

Интересно за нас беше да видим как участниците сравняват образователното преживяване от двете форми, които 

им предоставихме – онлайн курс и Еко лагер. Еко лагерът категорично печели като по-адекватната форма, която им 

е дала по-добро разбиране за зеления бизнес (макар че тук и онлайн курсът е бил доста ефективен), по-добро раз-

биране за това как се планира зелен бизнес и ги е направила по-склонни да стартират свой собствен зелен бизнес. 

Комуникацията лице в лице, работата с други хора в екип, практическата ориентация и възможността сам да влезеш 

в ролята на предприемач изглежда допринасят за това учениците да придобият по-добро разбиране за зеления 

бизнес.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNfuUtWyhtg
https://www.youtube.com/watch?v=tNfuUtWyhtg


 

5. Области на възможно подобрение и развитие 

Въпреки споделеното от повечето участници в онлайн курса мнение, че видео лекциите са на много високо ниво и 

са създадени с голям професионализъм, екипът ни вижда огромно поле за подобрение от гледна точка на качество-

то на заснемане и използването на анимация за илюстриране на част от най-важните концепции, съобщавани от 

гласа зад кадър. Това би направило клиповете много по-живи и нагледни.  

Като бурно развиващ се в момента подход към правенето на бизнес, устойчивото развитие дава необятни възмож-

ности за разширение на тематичния набор от лекции – може да се канят гост лектори за споделяне на успешни ис-

тории, като това може да се случва и по избор на участниците в курса, така че споделените истории да са най-

близки до техните лични идеи за устойчив бизнес; може да бъдат включвани нови теми и сфери на познание, които 

не са били засегнати до момента, като това отново да става на база на споделените от участниците предпочитания. 

Възлагането на ученици, участници в курса, да заснемат създадени от тях лекции по избрана тема пък би било пре-

дизвикателство, което ще подобри техните умения за самостоятелна работа, проучване, формулиране на проблеми, 

цели и др. 

Полето за използване на съществуващи онлайн платформи за допълване на образователното преживяване също е 

неограничено – напр. „Google Hangouts“ или „Google Hangouts в ефир“ могат да бъдат използвани за дискусии на 

живо и презентации на гост лектори, сайтове като https://www.birdid.no/ могат да бъдат използвани за разширяване 

на познанията на учениците за биоразнообразието, като могат да бъдат допълвани с индивидуални или групови 

задачи за извършване на самостоятелни наблюдения и т.н. 

Удачно би било провеждането на онлайн курса да се измести към началото или средата на учебната година, когато 

учениците имат повече свободно време и могат да насочат вниманието си по-пълноценно към ангажиментите в 

курса. В рамките на проекта курсът беше проведен в периода април-юни, който е най-натоварен за учениците, и 

това оказа неизбежен ефект върху нивото на активност и ангажираност, особено във втората половина на май.  

 

https://www.birdid.no/


 

Като цяло се наблюдава обща липса на научна литература и изследвания по темата зелено предприемачество, като 

първите опити да се дефинира зеленият предприемач и да се опишат неговите основни характеристики са през 90-

те години на миналия век. Както Hall (2013) описва, терминът „зелено предприемачество“ се появява за първи път в 

книгата „Зеленият предприемач: бизнес възможности, които могат да спасят планетата и да ви спечелят па-

ри“ (1991) на Густав Берле. Той дава и най-краткото, може би най-точно, макар и до известна степен поетично, но 

все пак фокусирано върху основната морална цел, определение: „Зеленото предприемачество е поемане на отго-

ворност да създадем света, за който мечтаем.“  

Повечето изследвания за зеленото предприемачество по-нататък се концентрират върху дискусия на политическата 

рамка за насърчаване на устойчивия бизнес, но изследвания, които да анализират присъствието на темата в учили-

щата и университетите практически липсват изцяло. Тъй като много често се наблюдава как големите корпорации 

предпочитат да инвестират по-скоро в зелен маркетинг (създаване на зелен имидж без реална, измерима и страте-

гически насочена промяна на бизнес процесите и дейността), отколкото в зелени иновации, правилното разбиране 

и ясното дефиниране на моделите за зелено предприемачество става изключително важно (Farinelli et al. 2011). 

Често в литературата термините „зелено предприемачество“, „еко предприемачество“ и „устойчиво предприема-

чество“ се използват като взаимнозаменяеми, макар че устойчивият бизнес включва в себе си освен екологичните 

цели и цели, свързани както със социалната справедливост, така и с икономическата устойчивост. Все пак, трудно е 

да си представим, че зеленият бизнес би могъл да бъде само екологично, но не и социално устойчив (да създава 

работни места, смисъл и социален контекст), защото той произхожда от едно цялостно, холистично разбиране за 

взаимовръзката между нещата, затова тук възприемаме трите понятия като наистина взаимнозаменяеми.  

Gibbs (2009) отбелязва, че устойчивото предприемачество се опира на фундаменталната концепция на Шумпетер за 

съзидателно разрушение, като днес то има потенциала да разбие настоящия модел на икономическа дейност, коя-

то изчерпва ресурсите на земята, без да е в състояние да ги замени с други или да им позволи да се обновяват с 

нужната скорост, и да се превърне в движеща сила за създаването на нова холистична устойчива система по трите 

направления – икономика, околна среда, общество. Еко предприемачите са агенти на промяна, които разрушават 

съществуващите конвенционални методи на производство, продукти, пазарни структури и модели на потребление 

и ги заместват с нови, по-висши екологични продукти и услуги. Затова не е пресилено да се каже, заемайки от твор-

чеството на Кристенсен, че те са „пробивни иноватори“. 

 Повечето автори споменават следните характеристики, като изконно присъщи на зелените предприемачи: 

 Действат като предприемачи, реализирайки идеи с високо ниво на риск 

 Имат силна вътрешна мотивация, свързана с повишена чувствителност към проблемите на околната среда 

 Адресирането на екологичен проблем/нужда е съзнателно и е основна цел на бизнес дейността 

 Бизнес дейностите им имат нетен позитивен ефект върху природната среда, като същевременно са икономичес-

ки устойчиви 

 Съзнателно се стремят да допринесат към по-устойчиво бъдеще. 

Нужно е да се прави разлика между позеленяване на управлението на съществуващи фирми и съзнателното създа-

ване на зелени по своята същност и сърцевина бизнес идеи. При случайните екопредприемачи фирмите оперират 

по щадящ околната среда начин, но това не е търсен ефект или специален фокус, а страничен ефект. За да бъдат 

разграничени едните от другите, Isaak (1998) създава термина „зелени-зелени бизнеси“ – такива, които са създаде-

ни от самото начало на основата на екологичната осъзнатост и търсят да постигнат социалната и етична трансфор-



 мация на своя конкретен бизнес сектор. Такива компании започват все повече да се превръщат в правило, а не в 

изключение по целия свят. Една от опасностите тук е, че понятието „зелен предприемач“ може да остане куха фра-

за, която значи и всичко, и нищо, по подобие на самото устойчиво развитие. Простото твърдение, че икономически-

те, екологичните и социалните цели се комбинират с организационната логика и практики на фирмата, не ни дава 

представа как (и дали) това се постига в действителност (Gibbs 2009). Опасността от недобросъвестна спекулация с 

думите „еко“, „био“, „органик“ и т.н. винаги съществува и нейното единствено решение е задължението за публич-

но предоставяне на подробна информация за производствените процеси на фирмата, произхода на суровините, 

жизнения цикъл на продукта и измеримите цели, които си поставя за намаляване на своя екологичен отпечатък. 

Компании, които не дават максимално подробна информация по тези направления на своите потребители, би след-

вало веднага да предизвикват съмнения и от тях да бъде изискано да бъдат по-прозрачни, за да ги разсеят. 

Според Farinelli et al. (2011) зеленото предприемачество не е луксозна прищявка на Западния свят, или пък конспи-

рация, прикриваща нови мерки за протекционизъм на западните продукти, а е бизнес стратегия, която носи финан-

сови спестявания и пазарни успехи и в развиващия се свят, дори без всеобхватна политическа рамка, която да го 

насърчава.  

Зеленото предприемачество може да се изрази, както в по-меки форми на екологична модернизация, при които 

настоящите икономически структури и механизми се запазват, но при повишено ниво на екологична ефективност 

чрез по-добри технологии, така и в по-радикални форми на преосмисляне на икономическата парадигма и достига-

не до пробивни иновации. Такива са например местните схеми за търговски обмен без пари, или пък земеделието, 

подкрепено от общността, при което фермерите получават солидарно финансиране от общността в началото на се-

зона, с което отглеждат съгласувана с тях земеделска продукция и гарантират директния им достъп до прясна и чис-

та храна.  

При изготвянето на доклада екипът ни направи интернет проучване в търсене на добрите практики, свързани с об-

разованието по зелено предприемачество. Оказа се нелека задача да се издирят такива практики за тази конкретна 

и доста специфична област. Налични са голям брой изследвания и научни публикации относно образованието за 

устойчиво развитие, което е неразривно свързано със зеленото предприемачество, затова сме включили и добри 

практики от тази област, без да претендираме за изчерпателност. Не всички те са предназначени за ученици в гим-

назиален етап, но смятаме, че описаните в тях дейности и похвати могат да бъдат приложени и в рамките на обра-

зователни програми за младежи на такава възраст. 

1. Природата, устойчивото развитие и младите – предприемачество в изолирани райони 

Първата добра практика, която бихме искали да споменем в доклада, идва от България и е реализирана от Народно 

читалище „Бъдеще сега“ през 2013 г., в партньорство с организации от Швеция, Египет, Франция, Тунис и Йордания. 

Проектът свързва идеята за устойчиво развитие и възможността за рационално използване на околната среда като 

ресурс за младежко предприемачество в отдалечени планински райони. Проектът насърчава младите хора с идеи  

за създаване на обвързани с околната среда предприятия в местните общности – еко-туризъм, биологично земеде-

лие, проекти за развитие на общността, еко-селища и т.н. 

Проектът обединява две основни направления: 

1. Споделяне на добри практики от областта на развитието на селските райони, свързани с устойчивото използване 

на околната среда. 

2. Провеждане на теренно изследване по време на обучението с цел събиране на информация в три измерения – 

отношението на младите хора от селските райони към предприятия, обвързани с опазване на околната среда; съ-



 ществуващото положение, свързано с околната среда и използването й като ресурс за препитание; политическа и 

правна подкрепа от местните власти, която е достъпна за младите хора  във връзка с устойчивото развитие и мла-

дежкото предприемачество.  

Деветдневното обучение през 2013 г. 

събирa млади хора от много различни 

страни – много развита в областа на ус-

тойчивото развитие (като Швеция) или не 

толкова развити (като Йордания и Бълга-

рия). Методологията, използвана в обу-

чението, се основава на принципите на 

неформалното обучение и ученето чрез 

преживяване. Програмата включва: 

 уъркшопи на тема устойчиво разви-

тие, социално предприемачество, инст-

рументи за теренно проучване и анализ 

 учебни посещения в 7 местни предприятия, къщи за гости, организации в района на Смолян 

 събиране и споделяне на добри практики от държавите на участниците 

 практически дейности – теренно проучване, събиране и анализ на данни, подготовка на доклад, среща с мест-

ната администрация, представяне на резултатите на публично събитие. 

По време на обучението участниците са разделени в групи, в които трябва да постигнат съгласие за общи проблеми, 

пред които обществата/регионите им са изправени, да анализират причините и да генерират идеи за тяхното реша-

ване. Част от проблемите са: младежката безработица, липсата на човешки контакт между хората с разпростране-

нието на социалните мрежи, опустиняването, неграмотността и др. В следваща фаза участниците трябва да напра-

вят SWOT анализ на 7-те места в района на Смолян, които са посетили като част от програмата на обучението. Участ-

ниците също така провеждат среща със заместник-кмета на Смолян, където разбират повече за проблемите в общи-

ната – липсата на възможности за смислени занимания за младите хора, липсата на работни места за младите хора, 

екологичното планиране в общината, бизнес възможностите в общината и др. Проведено е и проучване сред мла-

дите хора на Смолян, за което участниците сами измислят дизайна и въпросите и лично разговарят с младежите. 

Въпросите са свързани с това какво би ги накарало да останат в района, какво биха искали да работят, знаят ли не-

що за устойчивото развитие и др. Резултатите от проучването са представени на финално публично събитие в Смо-

лян, на което присъстват представители на общината, медиите и местните НПО. 

Всички участници са постигнали високо ниво на мотивация и са развили умения, които ще им помогнат в техните 

общности за разпространение на знанията от обучението и за насърчаване и дори създаване на предприятия, об-

вързани с устойчивото използване на околната среда. 

В края на проекта е издаден наръчник, който обобщава случилото се по време на обучението и съдържа добри 

практики за използване на природата като ресурс за устойчиви предприятия, концепции за социално предприема-

чество и информация за устойчивото развитие. 

Подбрахме този пример, защото…  

 използва казусно ориентиран подход, в който участниците генерират и оформят идеи и така научават много по-

вече, отколкото ако само им се изнесат няколко лекции;  

 потапя участниците в местната действителност и ги кара да вникнат в специфичните й особености и да са полез-

ни с погледа на човека отвън;  

 ангажира местните заинтересовани страни;  

 развива много практически умения сред участниците – работа в екип, генериране на идеи, работа по проект, 

дизайн на теренно проучване.  

Снимка: www.gudevica.org 



 

2. Проект „Ваканция за устойчиво развитие“ на фондация „Екоцентрик“ 

Близо 150 младежи и близо 30 техни преподаватели от София и област Враца участват в шест едноседмични 

семинара на тема устойчиво развитие през пролетната и лятната ваканция на 2013 година. Партньори по проекта 

"Ваканция за устойчиво развитие", реализиран в селата Очин дол, Паволче, Челопек, Люти брод и Миланово, са 

Образователен център по история и екология – Германия (HÖB), Фондация „Екоцентрик" и Дирекцията на Природен 

парк „Врачански Балкан". Поради големия интерес инициативата е продължена с "Уикенд за устойчиво развитие", 

специално за най-мотивираните 25 участника. Целта на проекта е чрез методите на неформалното образование да 

се започне отдавна належащият разговор с гимназистите по екологичните теми, които оформят тяхното бъдеще – и 

това на планетата Земя. 

Чрез игри, дискусии и занимателни задачи младежите се запознават подробно със същността на устойчивото разви-

тие и отговорностите, които поемат като част от общността си. В рамките на "Уикенд за устойчиво развитие" те раз-

работват собствени проектоидеи, чиято реализация се подпомага от Фондация „Екоцентрик" в рамките на учебната 

2013/2014 година. Участниците споделят впечатления, много сходни с тези на участниците в Еко лагера на Джуниър 

Ачийвмънт: изненада, че обучението може да е едновременно забавно и на сериозни теми, че се придобиват уме-

ния и знания, които в училище не могат да се предоставят, че се подобрява креативното мислене и уменията за ра-

бота в екип. След края на обученията организаторите свързват младежите с други неправителствени организации, в 

чиито дейности да се включат, за да запази мотивацията им. 

Учителите, придружаващи гимназистите, също про-

явяват голям интерес към неформалния образова-

телен подход. За тях през декември 2013 г. Фонда-

ция „Екоцентрик“ организира отделна среща на 

тема „Неформални методи на обучение" в София, 

на която всички педагози и гимназиални учители от 

семинарите присъстват, както и други 

заинтересовани обучители от неправителствени 

организации. На срещата е представен наръчникът 

„Методическа кутия с 96 методи и техники за 

провеждане на образователни занимания" с 

приложение филм, онагледяващ дейностите. 

Методическата кутия събира в себе си всички 

дейности, приложени по време на семинарите. 

Структурирана е по методи, които отразяват логическото развитие на неформалния образователен процес: техники 

за загрявка и концентрация, за разделяне на групи, за изграждане на екип, за творческа изява и други. Именно 

затова тя е ценен помощник за всички специалисти в сферата, които желаят успешно да комуникират важни теми 

по неформален начин със своите ученици. 

Проектът има образователен ефект и голям отзвук и сред местното население във Врачанско. Във всяко село е 

организирана по една инициатива за подобряване на селската и природната среда, за да станат по-приветливи за 

туристи. Изискванията са инициативата да е устойчива и да включва участието на младежите от семинарите. Всичко 

останало идва от местното население: активно участие на хората от селото, за да бъде начинанието наистина де-

мократично и устойчиво. За повишаване чувствителността на местните хора по екологичните въпроси в края на все-

ки семинар в петте села младежите организират и „Ден на отворените врати“, в който разказват и показват на 

повече от 25% от средния брой на жителите какво са научили и преживяли през седмицата. 

Краят на проекта "Ваканция за устойчиво развитие" е начало на нова поредица от "ваканции" – този път на Витоша, 

като целта е да се потърсят разликите между двата природни парка - Витоша и Врачански Балкан и особеностите, 

свързани с урбанизацията и потребителската култура на техните посетители.  

Снимка: www.ecocentric-foundation.org 



 Подбрахме този пример, защото…  

 участниците в обученията реализират реални проекти в полза на местните общности и така веднага прилагат 

наученото на практика;   

 целевата група на проекта са ученици от гимназиален етап;   

 има важен фокус върху ролята на учителя и се осъзнава, че е нужно да се разработят материали и инструменти, 

които те могат да ползват, за да преподават теми, свързани с устойчивото развитие. 

3. Наръчник „Предприемчивият жител на еко-селище – постигане на общностно развитие 

чрез иновативно зелено предприемачество“ 

Наръчникът е създаден в рамките на проекта „Екоселища за устойчиво 

развитие на селските райони“ (ECOVILLAGES). Целта на проекта е да спо-

могне за развитието на екоселищата в прибалтийския регион като съз-

даде връзки между тях и широката общественост. Екоселищата по де-

финиция се стремят да създадат различен свят – ново общество с нови 

ценности. Това вече се случва, като по целия свят изникват едно след 

друго стотици екоселища, без централна организация или стимули отго-

ре. Традиционните села в развиващите се държави на глобалния Юг 

също едно след друго възприемат принципите на устойчивото разви-

тие. Един от конкретните резултати от проекта е интернет платформата 

Ecovillage Road, където екоселища и подобни на тях проекти могат да 

предлагат своите познания, умения, продукти и услуги на всеки жела-

ещ, а хората от своя страна могат да планират посещения до екосели-

щата. Това може да включва всичко от екологично чист мед или песто 

до курсове по екологично строителство. Целта е да се подкрепи предп-

риемачеството и по този начин икономическата независимост на екосе-

лищата и те да станат по-достъпни за хората. Наръчникът е опит да 

вдъхнови и помогне на жителите на екоселищата да започнат устойчиви 

бизнеси и да станат предприемачи, като предостави конкретна и обоб-

щена информация за най-важните аспекти на един зелен бизнес. 

Наръчникът не се опитва да играе ролята на стандартен учебник по бизнес, който дава базови познания за разра-

ботването на бизнес план и изчисляването на разходи, приходи и печалби. Не се опитва и да влиза в подробности 

за проблемите и недостатъците на доминиращия бизнес модел в света днес, а се фокусира върху една от възмож-

ните алтернативи – зеленото предприемачество – като подходяща възможност за жителите на екоселищата да съз-

дават устойчиви продукти и услуги, за да генерират доходи и работни места в своите общности. Това ще допринесе 

и за нарастване на интереса към екоселищата като по-привлекателен, свободен и спокоен начин на живот със зна-

чително по-слаб екологичен отпечатък. Глобалната цел е постигане на по-широка социална промяна.  

Новата икономика е едновременно глобална като съзнание и фокусирана върху местните общности като интервен-

ция. Тя се базира на принципите на пермакултурата, които са приложими не само при обработването на земята, но 

и при замислянето и осъществяването на бизнес процесите, така че да демонстрират дългосрочно планиране, лек 

дизайн и повторна употреба на отпадъчните продукти, което в крайна сметка има и здрава икономическа логика. 

Това, което местните общности могат да изнасят с по-голям успех, са не продуктите, а знанията и вдъхновението, 

които да помогнат на други общности да трансформират себе си. 

Любопитно е да се отбележи, че концепцията за предприемачеството като начин на мислене и отношение към све-

та намира много добра почва сред движението на еко селищата, без да се смята за антитеза на новото общество, 

което те се опитват да изградят. Дори напротив – начините, по които стартиращите бизнеси в еко селищата могат да 

бъдат подкрепени, са обект на изследване и концептуализиране – така например наръчникът съдържа примери от 

практиката за споделени работни пространства за нови бизнеси в еко селищата, за споделени работилници за пре-



 работка на земеделска продукция, за лаборатории за прототипиране на иновативни продукти (известни като fab-

labs), за инкубатори, които подкрепят стартиращите еко предприемачи с менторство и обучение в различни области 

(от бизнес планиране през производство до администрация и маркетинг). Бизнес дейностите, които са обект на ин-

кубиране, включват: дизайн и изграждане на зелени къщи; пермакултурен дизайн; органично производство на хра-

ни; семепроизводство на семена от традиционни сортове; органично пчеларство; пасивни соларни системи за отоп-

ление и охлаждане; еко образование; подкрепено от общността земеделие; естествени продукти за здравето; еко 

туризъм и др.  

Подбрахме този пример, защото…  

 описва много разбираемо всички аспекти на устойчивия бизнес – от правната структура, през демократичното 

управление и вземане на решения, етичното финансиране на зелени стартъпи, алтернативното етично банкира-

не и други начини за финансиране на зелени бизнеси, до подкрепящите структури за еко стартъпи в еко селища 

и какво трябва да произвежда един зелен бизнес. Тази структура на познание и ценностната система, на която 

се основава, са приложими и за изпълването със смисъл на образователни програми за младежи, които да нав-

лязат по-масирано в обикновените училища.    

Утопия или не? Отговорът се крие в готовността на всеки от нас да експериментира с установеното, приетото за нор-

ма и да се потопи в работата по създаването на един по-различен свят.  

4. Къщата на кентаврите, Гърция (Spiti Ton Kendavron) (http://www.pilioncentre.com/) 

Центърът Пелион за холистично образование е неправителствена организация, която демонстрира, преподава и 

проучва практическото приложение на общите за всички големи религии принципи. Центърът цели да покаже ле-

чебната сила на автентичната общност, която насърчава всеки човек да открие и живее според своята истина и да 

допринесе за установяване на нова култура на мир, хармония, справедливост, сигурност и уважение към цялата 

природа. 

Къщата на кентаврите се намира в края на малко село на име Анилио в Гъция и изследва и експериментира с устой-

чивите начини на живот. Мястото е мини-лаборатория, в която се тестват нови идеи в рамките на малка, динамична 

общност. На източния бряг на полуостров Пелион, близо до чудните егейски плажове човек може да комбинира 

своята почивка с образование по устойчиво развитие, което изследва и разширява възприеманите граници на чо-

вешкия потенциал. Центърът предлага уъркшопи, работни лагери, семинари и възможност за живот сред общността 

по време на летните месеци. Центърът сам по себе си е пълнокръвна общност, в която всички – доброволци, участ-

ници в обученията, фасилитатори и гости – заедно помагат за готвенето на вегетарианска храна и поддръжката на 

органичната зеленчукова градина. Вземането на решения се взема по демократичен начин, като се уважава мнени-

ето на всеки. Образователните инициативи са изградени върху учебна програма, която е вдъхновена от движението 

на пермакултурата и се опитва да направи преход от фокуса върху индивида и неговото его към един друг вид лич-

ност – личността на общността и на споделянето. 

Къщата на кентаврите се опитва да покаже нови начи-

ни за съзнателен и устойчив живот и учене чрез спо-

деляне, комуникация от сърцето, артистично изразя-

ване и общностно развитие, с цел постигане на лична 

и социална промяна. На това място хората се отпускат 

и вглеждат навътре в себе си. Във време и свят на ра-

дикални промени нуждата от практически, интеграти-

вен и холистичен подход към образованието и ежед-

невния живот е все по-важна. Трябва да се намери 

начин да се адресират проблеми като общественото 

отчуждаване, което много хора усещат, екологичния 

упадък на планетата, нуждата от работа, която носи 

смисъл, както и да се откликне на универсалното же-

лание за създаване на околна среда на единение за 
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 всички хора, която носи чувство на духовна и обществена осъзнатост. 

В центъра се прилагат креативни идеи за образование чрез преживяване и практика. Всички участници могат да от-

несат в своите общности и споделят идеи и практически инструменти за: 

 Възстановяване на автентични общности 

 Социални ценности за популяризиране на справедливостта, мира, хармонията и духовните връзки 

 Креативно ненасилствено решаване на конфликти 

 Балансиране на индивидуалните и груповите нужди 

 Междукултурно разнообразие в изкуството, музиката, човешките взаимоотношения и идеи 

 Дълбока екология и пермакултура 

 Учене чрез преживяване 

 Пестене на енергия и възобновяеми източници 

 Здравословно хранене, органично градинарство 

 Архитектура с човешки мащаб, вписваща се в пейзажа. 

Подбрахме този пример, защото…  

 показва нуждата от и потенциала на по-различен поглед към образованието, който разглежда нещата в тяхната 

цялост;  

 е успешен пример за социално предприемачество;  

 разработва успешни програми за образование по устойчиво развитие. 

5. Популяризиране на зеленото предприемачество в Кения 

Инструментът за младежко предприемачество е партньорска инициатива на Международната организация на тру-

да, Мрежата за младежка заетост и Африканската комисия и се осъществява в периода 2010-2014 г. в Кения, Уганда 

и Танзания. В началната фаза ключовите заинтересовани страни в Кения идентифицират промотирането на зелени 

работни места и зелено предприемачество като водещ приоритет. Въпреки че проблемът с младежката безработи-

ца в Кения се осъзнава от правителството, има много малко инициативи, които виждат стратегическия потенциал на 

зелените работни места за младите хора. Малко програми осъзнава двойния дивидент от създаването на иноватив-

ни зелени предприятия и адресирането на негативното въздействие на климатичните промени и екологичното раз-

рушение върху шансовете за поминък на младите хора. Инструментът за младежко предприемачество в Кения се 

опитва да запълни този пропуск, като основава стратегията си на убеждението, че на локално ниво могат да бъдат 

създавани нови пазари за зелени продукти и услуги, като соларни зарядни за телефони, еко туризъм, търговия с въг-

леродни кредити и др. Тези пазари са неразработени, за разлика от пазарите на съществуващи продукти/услуги ка-

то ферми за зайци или търговия с керосин, които вече са достигнали точка на пресищане. Зелените стартъпи имат 

потенциал да разрешат проблема с младежката безработица. 

В доклад от 2012 г. са описани дейностите, успехите и научените уроци от първата фаза на инициативата през 2010-

2011 г. Основните подходи за популяризиране на зеленото предприемачество и включване на гимназистите са: 

 Състезание за зелен бизнес план 

 Обучение по зелено предприемачество в гимназиите, където партньор е Джуниър Ачийвмънт Кения – разрабо-

тен е наръчник по зелено предприемачество за учители и ученици, който става неразделна част от програмата 

„Учебна компания“ 

 Състезание за зелени проекти на младежки организации 

 Обучение „Стартирай зелен бизнес с възобновяема енергия“ 

 Обучение „Стартирай своя зелен бизнес“ 

 Менторска програма за зелен бизнес в партньорство с местен университет 



 Най-важните постижения от дейностите са: 

 5284 младежи са обучени как да разработят бизнес план, както и как да различават и използват бизнес възмож-

ностите за зелен бизнес. В състезанието за бизнес план на Chase Bank се включват 721 екипа, като 81 кандидату-

ри (или 11%) са в категорията „Зелен § екологичен бизнес“. 

 4680 гимназисти и 400 студенти са участвали в програмата по зелено предприемачество на Джуниър Ачийвмънт 

Кения, а 42.46% от екипите в програма „Учебна компания“ разработват зелен продукт/услуга. 

 В конкурса за зелени проекти на младежки организации през 2010 и 2011 г. шест организации, които печелят 

грант, разработват зелени подходи към развитието на младежкото предприемачество. 

 57 младежи са били обучение по програмата „Стартирай зелен бизнес с възобновяема енергия“. 

 Извършено е картиране на зелени бизнеси с цел идентифициране на тези, които да получат таргетирана подк-

репа и от 2012 г. 240 зелени предприятия на младежи имат възможност да участват в специализирано обуче-

ние. 

 7 консултанти са участвали в обучение за менторство в Университета Inoorero. Те ще предоставят менторска 

подкрепа на зелени предприемачи. 

 Проведено е обучение за 105 обучители по програмата за стартиране на собствен бизнес. 

Най-важните научени уроци са: 

 Работата със съществуващи организации за „позеленяване“ на портфолиото им се оказва много успешна страте-

гия. Такива организации достигат до много хора и имат установени канали за комуникация и групи, с които ра-

ботят, което гарантира финансовата ефективност и готовността за възприемане на новия тип обучение. 

 Информирането на младежите в края на гимназиалното образование за възможностите за зелен бизнес генери-

ра голям интерес и се оказва правилната възраст, в която те са готови да обмислят създаването на зелено пред-

приятие. 

 Създаването на категория за зелен бизнес с награди е успешен мотиватор. 

 Учебните материали за това как да направиш зелен бизнес са оскъдни, но училищата и бизнес организациите 
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 имат готовност да включат нови учебни и обучителни програми по зелен бизнес. Нужно е да се разработят и/

или адаптират разбираеми обучителни материали, които да помогнат на хората да разберат концепцията на 

зеления бизнес. 

 Информираността за възможностите за зелен бизнес е ниска и се шири схващането, че „зелен“ означава само 

засаждане на дръвчета, управление на отпадъци и рециклиране. Има големи възможности да се подобри ин-

формираността като се използват изложения и други търговски форуми за популяризиране на успешни истории 

на зелени предприемачи. 

 Зелените стартъпи имат нужда от по-добър достъп до финансиране, особено на иновативни продукти и услуги, 

така че има възможност да се работи за отваряне на прозорци за заеми за зелени бизнеси. 

Подбрахме този пример, защото…  

 показва стратегически подход към обучението по зелено предприемачество и как трябва и могат да бъдат вклю-

чени различни заинтересовани среди – НПО, международни организации, академични среди;   

 целевата му група са ученици в гимназиален етап;   

 занимава се изключително с темата за зелено предприемачество. 

 

6. Лятна учебна програма по предприемачество, лидерство и устойчиво развитие за гим-

назисти в САЩ (http://ufyoungentrepreneurs.org/) 

Лятната програма по лидерство и устойчиво развитие за млади предприемачи се провежда от 2008 г. и дава въз-

можност на завършващи гимназисти да живеят, работят, ядат и играят в кампуса на Университета на Флорида в про-

дължение на 5 седмици всяко лято, докато учат за предприемачеството и социалното предприемачество, вдъхновя-

ват се да решават социални проблеми и практикуват устойчив начин на живот. Програмата дава на учениците сили 

да станат лидери и носители на промяна. 

В рамките на петте седмици учениците преминават два курса на университетско ниво: „Изследване на предприема-

чеството“ и „Социални проблеми и решения“. Също така полагат поне 75 часа служба в полза на общността, където 

имат възможност да се включат в различни дейности: почиства-

ния, засаждания на дървета, помощ във ферми за биологично 

производство, грижа за бедни деца и много други. 

Учениците участват във вечерни програми, включително Лекторс-

ка поредица (в която имат възможност да чуят на живо известни 

лидери от сферата на предприемачеството и социалното предпри-

емачество), Менторска програма (където към тях бива 

„прикрепен“ или студент със специалност „Предприемачество“ 

или „Организационно лидерство за неправителствения сектор“, 

или възрастен предприемач или социален предприемач), посеще-

ния в инкубатор за предприемачи, кино серия „Нови герои“ и 

много други. Програмата завършва с церемония по награждаване.  

При успешно приключване на двата колежански курса учениците 

могат да получат кредити, които се причисляват към бъдещо тях-

но обучение за бакалавърска степен в държавни колежи или университети в щата Флорида.  

Подбрахме този пример, защото…  

 таргетира ученици в гимназиален етап, но същевременно прави плавен преход към университета и свързва оно-

ва, което се учи в университета със света на учениците;    

 показва цялостен модел на обучение по устойчиво предприемачество, който включва учебни занятия, практи-

чески дейности в служба на общността, срещи и разговори с успешни предприемачи. 
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7. Зелен пакет на РЕЦ за ЦИЕ (http://education.rec.org/) 

Зеленият пакет е една от най-старите и може би най-успешна досега образователна програма по екология и устой-

чиво развитие, разработена от РЕЦ за ЦИЕ, която присъства от години и в българските училища. РЕЦ за ЦИЕ е меж-

дународна организация, чиято мисия е да подпомага решаването на проблеми, свързани с околната среда в Цент-

рална и Източна Европа, като насърчава сътрудничеството между неправителствени организации, правителства, 

бизнес и други заинтересовани лица и като подкрепя свободния достъп до информация и участието на обществото 

във вземането на решения. 

Зеленият пакет е иновативен мултимедиен образователен пакет за учители и техните ученици на възраст от 11 до 

15 г. в държави от Централна и Източна Европа и Азия. Отделно организацията има разработен и Зелен Пакет Junior 

за деца от 7 до 10 г. и техните учители. От създаването на Зеления пакет през 2001 г. досега около 40 000 учители и 

над 4.5 милиона ученици в 19 държави са се обучили, променяйки из основи начина, по който се подхожда към 

преподаването на устойчиво развитие. Във всяка държава пакетът се превежда и адаптира в сътрудничество с биз-

неса, държавните институции, НПО сектора и професионалните организации, за да отразява адекватно местния еко-

логичен контекст. За учителите се организират обучителни събития, на които получават информация как да работят 

с пакета и да преподават съдържанието. 

Основен фокус на Зеления пакет са опазването на околната среда и устойчивото развитие. В пакета са включени на-

ръчник за учителя с планове на уроците, работни материали за учениците, колекция от образователни филми, инте-

рактивен диск с подробна информация по различни екологични теми и игра-дилема. 

В Зеления пакет влизат 22 теми, разделени в 5 глави: 

 Компоненти на околната среда: въздух, вода, почва и биоразнооб-

разие 

 Заплахи за околната среда: урбанизация, шум, отпадъци и химика-

ли 

 Човешки дейности и околната среда: енергия, транспорт, промиш-

леност, селско стопанство, горско стопанство и туризъм 

 Глобални предизвикателства: промени в климата, разрушаване на 

озоновия слой, подкиселяване, морета и океани 

 Ценности и околна среда: консуматорство, околна среда и здраве, граждански права и нашата Земя в бъдеще. 

Помагалото за учители е основният компонент на мултимедийния пакет. То съдържа планове на уроци, целите и 

методологията на всеки урок, както и полезни насоки за кои учебни предмети са подходящи темите. В края на всеки 

урок учителите могат да намерят диаграми и работни листа с факти, които да раздадат на своите ученици. 

Зеленият пакет набляга на формирането на нова ценностна система по отношение на околната среда и развитието, 

както и върху изграждането на нов модел на поведение вкъщи, в училище и в обществото. Специфичните предизви-

кателства са представени в техните глобални, национални и регионални контексти, както и на нивото на отделния 

гражданин. 

Подбрахме този пример, защото…  

 образованието по екология е интегрална част от образованието за устойчиво развитие, то е отправна точка за 

възпитаване на усещане, чувствителност и уважение към природата, без което всякакви други усилия за вдъхно-

вяване на разбиране за проблемите на планетата, причините и последиците и ролята на всеки отделен човек 

биха били напразни;    

 в Зеления пакет се адресирани много адекватно и темите на устойчивото развитие;   

 методът на приложение на Зеления пакет гарантира по-широко и задълбочено навлизане във формалната обра-

зователна система. 

Снимка: http://education.rec.org/bg 

http://education.rec.org/


 

В тази част на доклада ще разгледаме някои общи тенденции, свързани с образователните системи в Европа, които 

имат своето значение и в дискусиите по интегрирането на образование за устойчиво развитие и зелено предприе-

мачество в образователните системи, и в частност в България. Конструирайки тази част от доклада, изхождаме от 

съждението, че обучението по зелено предприемачество е силно свързано с образованието за устойчиво развитие 

и разработването на програми за зелено предприемачество би имало само минимален и частичен ефект, ако то не 

бъде придружено от цялостно преориентиране на образователните изисквания и учебните програми към осмисля-

не и адекватно приоритизиране на темите на устойчивото развитие. 

1. Тенденции 

Някои тенденции, които протичат в Европа в последните години и са от значение в дебата по отношение на теми 

като устойчивото развитие и зеленото предприемачество, са споменати в доклада „Ключови данни за образование-

то в Европа, 2012 г.“ на Евридика и Евростат. Важно е те да се имат предвид, когато говорим за образование за ус-

тойчиво развитие и зелено предприемачество: 

 Във всички страни задължителната учебна програма се определя на централно ниво по отношение на основно-

то съдържание, или като цели, които трябва да бъдат постигнати. Все пак училищата се радват на много по-

голяма свобода в ежедневните дейности от образователния процес, като например избор на методика на пре-

подаване и учебници, групиране на учениците за учебни дейности и определяне на критерии за вътрешно оце-

няване. В рамките на училищата, учителите все по-често участват активно в процеса на взимане на решения от-

носно методиката на преподаване, определянето на критерии за вътрешно оценяване и избор на учебници, но 

не и в решения, свързани с групирането на ученици. 

 Наблюдава се нарастваща училищна автономия при решения, свързани с разпределянето на учебното време 

през годината между отделните предмети. В рамките на препоръчителните им програми повечето държави до-

пускат гъвкаво разпределяне на часовете между предметите, изучавани при задължителното средно образова-

ние. Като цяло, училищата могат да разпределят тези часове между основните предмети или да предвидят спе-

циални междудисциплинни дейности или затвърждаващи уроци. 

 Училищата имат най-малка автономия в областите, които пряко отразяват основните цели на образователната 

система. Повечето страни се стремят да гарантират равен достъп на всички ученици до качествено образование, 

поради което почти навсякъде централните власти определят основните насоки на учебната програма откъм 

съдържание или цели, които всички учители са задължени да следват. 

 Обикновено се дава по-голяма автономия на училищата и учителите по отношение на ежедневните образова-

телни дейности. В повечето страни училищата имат право сами да решат какви методики на преподаване да 

използват, въпреки наличието на редица механизми за мониторинг на процеса на преподаване, например чрез 

проверки на място. 

Schaper (2010) отбелязва, че на ниво висше образование 

няколко университета по света са въвели дисциплини по 

екологично предприемачество, а поне един европейски 

университет е институционализирал катедра по устойчиво 

предприемачество. В Университета на Вермонт в САЩ пък 

от 2014 г. съществува едногодишна магистърска програма 

по устойчиво предприемачество. Това, което със сигурност 

ще се наблюдава в следващите години, е тенденция на 

нарастване на броя на подобни университетски програми.  



 

2. Основни черти на образованието за устойчиво развитие 

Днес повечето образователни системи подкрепят модела на икономически растеж, който доведе до екологични 

разрушения, социална несправедливост и икономически неравенства. За да заживеем в по-устойчив свят, е нужно 

отново да се отвори дебатът за целта на нашите образователни системи – какво и защо учим, какво и как оценява-

ме, как се преподава. Образованието, изградено на принципите на устойчивото развитие, има потенциал да адре-

сира трудни промени и предизвикателства – екологични, социални и икономически, на местно и глобално ниво. 

Образованието за устойчиво развитие е „образование за личностно и социално развитие, което включва екологич-

ните, социалните и икономическите измерения на развитието“ (Бонева 2008), интегрира ги в едно цяло и „поставя 

акцент върху самия живот“. Да учиш за устойчивото развитие е нещо повече от това да учиш за икономическото 

развитие, социалната политика и опазването на околната среда (Laumann 2007). Да мислиш за устойчивото разви-

тие означава и да мислиш критически по жизненоважни за човечеството въпроси и предложените решения. Какво 

развитие трябва да преследваме? Как да създаваме достатъчно благосъстояние, така че да се радваме на висок 

стандарт на живот, но без да изчерпваме природните ресурси? Как да организираме обществото си така, че този 

стандарт на живот да е достъпен за всички и в следващите поколения? Какво значи добро качество на живот? 

Според Laumann (2007) образованието за устойчиво развитие всъщност е всеобхватна парадигма, която насочва и 

трансформира основните предмети, второстепенните предмети и големия набор от периферни предмети, така че 

да допринасят за това по-устойчиво бъдеще. Няма как то да бъде просто периферен предмет, който да се загуби в 

борбата за място сред основните и второстепенните предмети. 

Според насоките на ЮНЕСКО, организацията на ООН, натоварена със задачата да популяризира образованието за 

устойчиво развитие, всички образователни програми трябва да засягат трите сфери на устойчивото развитие – окол-

на среда, общество и икономика – както и основополагащото измерение на културата (UNESCO 2012). Днес вече се 

говори и за четвърто измерение на устойчивостта – личното здраве, мотивация и щастие – които започват все по-

осезаемо да навлизат в уравнението. 

Според декларацията от Рио (1992 г.) ключовите принципи на устойчивото развитие са: 

 Хората имат право на здравословен и продуктивен живот в хармония с природата; 

 Правото на развитие трябва да бъде осъществено по начин, който посреща екологичните и цивилизационните 

нужди на настоящото и бъдещите поколения по справедлив начин; 

 Елиминирането на бедността и намаляването на различията в стандарта на живот между различните части на 

света е жизнено важно за устойчивото развитие. 

 Опазването на околната среда е незаменима част от процеса на развитие и не може да бъде разглеждано изо-

лирано. 

 За да постигнат устойчиво развитие и по-високо качество на живот за всички хора, държавите трябва да намалят 

и елиминират неустойчивите модели на производство и потребление и да разработят подходящи демографски 

политики. 

 Жените заемат важна роля в екологичното управление и развитие. Тяхното пълно включване е жизнено необхо-

димо за постигането на устойчиво развитие. 

 Войната по своята същност е антитеза на устойчивото развитие. Мирът, развитието и опазването на околната 

среда са взаимнозависими и неделими. 

За хората, и особено за професионалистите в сферата на образованието, е много важно да осъзнаят, че устойчивото 

развитие е еволюираща концепция и списъкът от приоритети може да расте и да се променя. Така например, някои 

нови перспективи на устойчивото развитие от последните десетилетия са: 

 Необходимостта от прилагането на системно мислене при анализа на проблемите. 



 
 Местните проблеми трябва да бъдат разглеждани и обяснявани и в глобален контекст и да се осъзнава, че ре-

шенията им могат да имат глобални последици. 

 Трябва да се осъзнава, че личните решения на всеки от нас като потребител влияят върху и могат да причиняват 

извличане на суровини и производство в много далечни от нас райони. 

 Изслушването и обмислянето на различни мнения преди вземането на решение. 

 При взаимодействието на хора с различни интереси и произход икономическите, религиозните и обществените 

ценности се съревновават за първенство. 

 Технологиите и науката сами по себе си не могат да разрешат всички наши проблеми. 

 Набляга се на ролята на участието на обществеността при вземането на решения на местно и правителствено 

ниво. Хора, които ще бъдат повлияни от решенията, трябва да участват в процеса, водещ до вземането на тези 

решения. 

 Призовава се за по-голяма прозрачност и отчетност на държавните органи при вземането на решения. 

 Използване на принципа на предпазливостта – да се действа с цел избягване на сериозни и необратими еколо-

гични и социални вреди, дори когато научното познание е непълно и неокончателно. 

Образованието за устойчиво развитие затвърждава основополагащите познания от природните, социалните и хума-

нитарните науки, които се придобиват чрез съществуващите предмети в образователните системи, но за да се пос-

тигне задълбочено разбиране на концепцията за устойчивото развитие, е нужно те да бъдат пречупени през нейна-

та призма. 

Основна задача на образованието за устойчиво развитие е да изгради ценности, които предотвратяват не-устойчиво 

поведение в индивидуалния живот. Бонева (2008) посочва, че на принципно ниво съвременният човек може да 

осъзнава, че опазването на околната среда е глобална ценност, но това не означава, че в личния си живот той ще 

действа в съгласие с декларираната си принципна екологична отговорност. Тя привежда пример с вземането на ре-

шение за покупка на нов престижен автомобил, когато човек отсъжда ценностно различни фактори и нужди – напр. 

„да изпълни социалната си функция на успял професионалист, отговорен глава на семейство, принадлежащ или ве-

че надскочил някакъв неформален приятелски кръг“. Тогава глобалната ценност околната среда да бъде опазена, а 

потреблението да бъде ограничено, се размива в ежедневието и действията, които засягат личния интерес за по-

високо качество на живота, което в днешния свят в повечето случаи се изразява в притежание на повече и по-скъпи 

материални блага. 

Образованието за устойчиво развитие трябва да развива в младите хора и практически умения, които ще им дадат 

възможност да продължат да се учат след като завършат училище, да си намерят устойчив източник на прехрана и 

да живеят по устойчив начин. Примери на практически умения са:  

 Ефективна устна и писмена комуникация; 

 Умение да мислиш системно и да „виждаш общата картина“; 

 Умение да мислиш във времето – да предвиждаш, да даваш прогнози, да планираш; 

 Критическо мислене; 

 Умение да използваш множество перспективи, за да разбереш гледната точка на друг човек; 

 Умение да анализираш ценностите, които формират различни позиции и мнения; 

 Умение да се движиш от осъзнаване към знание към действие; 

 Умение да работиш в сътрудничество с други хора. 



 

3. Устойчивото развитие в българските учебни програми 

България е една от първите източноевропейски държави, която разработи Програма за подкрепа и развитие на об-

разованието за устойчиво развитие. Основната цел на Програмата е „да подкрепи утвърждаването на образование-

то за устойчиво развитие във всички форми на формалното и неформалното образование от позициите на концеп-

цията за продължаващото образование през целия живот, като насърчава интегрирано разглеждане и изучаване на 

проблемите на околната среда и устойчивото развитие“. В Програмата се казва:  

[Образованието за устойчиво развитие] интегрира природозащитното, екологичното, здравното, гражданс-

кото и т.н. образование в едно цяло. То е образование за взаимоотношенията в нашия “общ дом на живота”. 

Образованието за устойчиво развитие поставя акцент върху самия живот във взаимодействието между при-

рода и култура. 

Според Програмата общообразователната подготовка на учениците в системата на средното образование има клю-

чова роля при осъществяване на образованието за устойчиво развитие. Тя развива знания, умения, отношения и 

ценности, които са реална предпоставка за формиране на ново мислене и отношение към околната среда. 

Защитата на природата и опазването на околната среда безспорно присъстват в образователната система в Бълга-

рия – както в държавните образователни изисквания за учебно съдържание, така и в учебните програми. Все още 

обаче съществува недостиг на реализирани добри модели на ефективно образование по проблемите на устойчиво-

то развитие. Също така учителите все още не са достатъчно добре подготвени да прилагат интердисциплинарния 

подход, а и липсват разработени учебни материали за ефективно образование за устойчиво развитие. 

Основната препоръка в Програмата е да се разработят програми по устойчиво развитие, основани на интердисцип-

линарния подход, както и помагала, основани на прилагане на интерактивни методи на обучение и използване на 

информационни и комуникационни технологии. 

През 2012 г. се проведе и национална кръгла маса за образование за устойчиво развитие и опазване на околната 

среда, инициирана от МОН и МОСВ, с участието на представители на академичните среди, бизнеса и неправителст-

вените организации. Консенсусното мнение на участниците е, че интегрирането на образованието по устойчиво раз-

витие и опазване на околната среда в училищата трябва да стане хоризонтално, като бъде вградено в учебните 

програми по различните предмети. Отхвърля се идеята за въвеждане на отделен предмет екология, като тук е инте-

ресно, че основният мотив е да не се „пипа“ учебната програма и да не се претоварва, а не зрялото разбиране, че 

устойчивото развитие няма как да бъде просто още един предмет, защото трябва да бъде водещ принцип във всич-

ки предмети и учебни програми. 

Част от конкретните идеи на конференцията са обучението на открито да влезе в учебните програми като задължи-

телен начин на обучение, да се направи и поддържа интернет платформа, която да мултиплицира добрите практи-

ки и образователни продукти в помощ на учителите и учениците, както и да се подготви мащабен проект за прила-

гане на извънкласните форми на обучение в училищата, с който страната да кандидатства за финансиране от евро-

пейските фондове. Последната препоръка всъщност дори и по това време вече беше факт чрез проект „Успех“ на 

МОН, който дава възможност за организиране на извънкласни дейности и застъпване на най-различни занимания, 

свързани с образование за устойчиво развитие. 

Нужно е да отбележим, че прегледът на презентациите на участниците в конференцията демонстрира разпростра-

неното схващане, че екологичното образование и образованието за устойчиво развитие са тъждествени. Такова раз-

биране поставя знак на равенство между екологичния стълб на устойчивото развитие и цялото устойчиво развитие, 

което крие риск от сериозни пропуски при осмисляне на взаимовръзките и взаимозависимостите между трите сфе-

ри. Министерството на образованието и науката е кръстило самата си презентация „Образование за околна среда“ 

и обявява, че са създадени нови теми и подтеми в учебните програми по Роден край в 1. клас, Околен свят във 2. 

клас („Опазване на околната среда), Човекът и природата в 5. Клас („Опазване на чистотата на въздуха“; „Опазване 

на чистотата на водата“; „Единство на неживата и живата природа“), Физика и астрономия в 7 – 10. клас, Биология и 



 здравно образование в 7. клас („Устойчиво развитие и здравословен начин на живот“, в рамките на която се изучава 

същността на устойчивото развитие), Химия и опазване на околната среда в 8. и 10. клас („Замърсяване и анализ на 

въздуха, водата и почвите“; „Човешката дейност и опазване на околната среда“). Предвиждат се и нови теми в 

предвидения нов учебен предмет Технологии и предприемачество в 6 – 10. клас, в които ще се изучават: природен 

ресурс, енергиен ресурс, възобновяем ресурс, енергийна ефективност, устойчиво развитие, зелени технологии, био-

технологии, фотоволтаични панели. Този нов предмет все още не е факт близо 3 години след провеждането на кон-

ференцията. Оставяме на читателите сами да преценят доколко тези теми засягат и отразяват същността на устойчи-

вото развитие и дали ще бъдат достатъчни, за да успеят младите хора да възприемат системен и холистичен подход 

на мислене, който позволява да се оценяват взаимовръзките между отделните елементи. Може би е полезно да 

мислим за разликата между образованието по устойчиво развитие и образованието по опазване на околната среда, 

икономика и социално развитие аналогично на разликите между една система и отделните нейните съставни части. 

Програмата за подкрепа и развитие на образованието за устойчиво развитие и проведената конференция са добро, 

макар и закъсняло в сравнение с водещите държави (някои области в Канада, например, преориентираха своите 

учебни програми с цел включване на устойчивото развитие още през 1993 г.) начало, залагащо водещи ценности и 

приоритети при осъществяването на образование за устойчиво развитие. В настоящия доклад бихме искали да ги 

допълним с анализ на учебните програми в гимназиален етап, стъпващ на метода, разработен от ЮНЕСКО (UNESCO 

2012), както и с резултатите от онлайн анкета, проведена сред ученици и учители през 2015 г. 

Анализът на образователните изисквания и учебните програми е важен, защото дава представа за нивото, от което 

се тръгва. Много от темите, присъщи на разбирането за устойчиво развитие, вече присъстват в различните предме-

ти, но просто не са идентифицирани като такива и не са допълнени, така че да позволяват осмисляне на същността 

на устойчивото развитие. 

3.1. Анализ на държавните образователни изисквания 

За целите на този доклад бе извършен анализ на актуалните в момента държавни образователни изисквания в две 

културно-образователни области: 

 „Природни науки и екология“ в гимназиален етап на образование, в която попадат предметите биология и 

здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда. 

 „Обществени науки и гражданско образование“ в гимназиален етап на образование, в която попадат предмети-

те история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл "Философия" (психология и логика, етика и 

право, философия), свят и личност. 

Прави впечатление, че в тях са залегнали основни теми от екологичния стълб на устойчивото развитие като екосис-

теми и здравословен начин на живот, но никъде например в изискванията към учениците по предмета биология не 

се споменава думата „биоразнообразие“, не се говори за биоразнообразието в България, начините за неговата за-

щита, не се споменават климатичните промени и тяхното влияние върху организмите и екосистемите, или пък въ-

зобновяемите източници на енергия. В образователните изисквания за предмета „география и икономика“ в гимна-

зиален етап не се прави връзка между глобалните енергийни, екологични и продоволствени проблеми в света и 

познанието за икономическата активност с цел да се придобие разбиране за неустойчивите бизнес практики, които 

са причинили и допринасят за продължаващото задълбочаване на тези проблеми. Липсват и насоки учебното съ-

държание да дава информация и да изгражда умения за отговорно потребление, тъй като фокусът върху материал-

ните блага и тяхното натрупване е решаваща причина за липсата на устойчиво развитие. В тази връзка е нужно в 

учебните програми да присъстват практически насоки как индивидите могат да бъдат отговорни потребители, как 

да се ориентират в многообразието от продукти и да избират тези, които имат минимално въздействие върху окол-

ната среда и са били произведени, спазвайки принципите за зачитане на правата на човека и социалната справед-

ливост. 

 



 3.2. Анализ на учебните програми по биология за 8 – 12 клас в общото образование 

В обхвата на този доклад не влиза задачата да направи пълен и цялостен анализ на всички ДОИ и учебни програми 

във всички видове училища в България, затова избрахме да разгледаме предмета „Биология и здравно образова-

ние“ в гимназиален етап за присъствие на теми, свързани с устойчиво развитие и неговите елементи. 

Идентифицирахме присъствието на тези теми на следните места: 

 Сред целите на обучението в 8. клас е „да се формира отношение към мястото, ролята и отговорността на всеки 

към собственото здраве, към природната среда и нейното опазване“. За съжаление обаче тази цел не се пре-

вежда в конкретни теми или части от теми, в които да се изучават понятия, свързани с биологичното разнообра-

зие (самият термин „биоразнообразие“ се споменава веднъж в програмата), или пък да се прави връзка между 

състоянието на околната среда и влиянието на индустриалната дейност върху възможностите за здравословен 

начин на живот. Само в темата „Дихателна система“ бегло се споменава сред очакваните резултати учениците 

да могат да оценяват вредното влияние на замърсения въздух върху здравословното състояние на организма. В 

тема „Човекът – част от организмовия свят“ се очаква учениците да могат да илюстрират с примери отрицател-

ните последици за природата от неразумна човешка дейност и да оценяват необходимостта от разумно използ-

ване на природните ресурси, което повече се доближава до принципите на устойчивото развитие. 

 В учебната програма за 9. клас са заложени някои основополагащи за екологичното образование елементи, ка-

то изучаването на екосистемите и биосферите и влиянието на човешката дейност върху тяхното състояние. Да-

ват се възможности за самостоятелно проучване на различни екологични проблеми. 

 В 10. клас учебната програма се съсредоточава върху многоклетъчните организми и биологичната еволюция и 

въпроси, свързани с устойчивото развитие не присъстват. Тук например, когато става дума за расите, би могло 

да бъде включено разглеждане на въпроси, свързани с расизма, което е ключово за разбирането на социалното 

измерение на устойчивото развитие. 

 В 11. клас има застъпени теми за генното инженерство, където би било удачно да се включат дискусии за и про-

тив генно-модифицираните организми, в допълнение към обсъждането на етичните, научните и социално-

икономическите аспекти на генното инженерство за лечение на наследствени заболявания. 

 Темата за „Популации, съобщества, екосистеми“ засяга въпроса за биоразнообразието като условие за устойчи-

вост на популациите, съобществата и екосистемите, но не обсъжда дейностите, които водят до намаляване или 

увеличаване на биоразнообразието и каква е взаимовръзката им с останалите елементи на устойчивото разви-

тие. Те се застъпват по-широко в темата „Опазване на природните ресурси“, където се изучава законодателство-

то, свързано с биоразнообразието, защитените територии, замърсителите на жизнените среди. Тук за първи път 

в обучението по биология в гимназиален етап се появява терминът „устойчиво развитие“. 

В средното образование има добра основа за изучаване на екологични теми и опазване на биоразнообразието. 

Учебните програми обаче не създават усещането, че учебното съдържание е в състояние да възпита в младите хора 

дух на уважение към природата и всичко живо. Това вероятно зависи от конкретните методи и мотивация, предава-

на от всеки отделен учител, а и конкретните текстове, разписани в учебниците, също са от ключово значение. При 

по-практически ориентирани методи, излизане на открито сред природата и провеждане на наблюдения, участие в 

доброволчески дейности, срещи със специалисти от НПО, дискутиране на етични дилеми, свързани с конфликта 

опазване на биоразнообразието-икономическа печалба и привеждане на конкретни примери, когато и двете са в 

баланс, би могло да се очаква успешно обучение за устойчиво развитие в учебните часове по биология. 

3.3. Резултати от анкетата сред учители и ученици 

В анкетата се включиха около 100 учители, ученици и родители от всякакви видове училища. Те бяха помолени да 

отговорят на няколко основни въпроса – изучават ли се в тяхното училище теми, свързани с глобалните екологични 

проблеми, опазването на биоразнообразието, устойчивото развитие, устойчивия бизнес; под каква форма се изуча-



 ват, в кой етап на училищното образование и учители по кои предмети ги преподават. Систематизирали сме отгово-

рите в графиките по-долу, като общите коментари, които можем да отправим, са следните: 

 Не е изненадващо, че най-много присъстват темите, свързани с глобалните екологични проблеми и опазване на 

биоразнообразието и много по-малко темите, свързани с устойчивото развитие. Изненадващи са многото поло-

жителни отговори за присъствието на теми, свързани с устойчивия бизнес, като в следващия раздел коментира-

ме възможните за това причини. 

 Прави впечатление, че много учители използват израза "глобално затопляне" вместо по-коректния термин 

"промени в климата", което кореспондира с идентичния пропуск в ДОИ и учебните програми да бъде актуали-

зиран този момент в съзвучие с консенсуса в научните среди в последното десетилетие. 

 Прави впечатление, че някои учители бъркат изучаването на животинския и растителния свят с образование как 

той да бъде уважаван и опазван, както и защо е важен. 

Пълните графики се намират в края на доклада. По-долу публикуваме графики, обобщаващи отговорите на въпроса 

„Посочете конкретни теми, които се изучават в съответните сфери“.  

 



 
Отговорът на въпроса „Смятате ли, че е нужно тези теми да присъстват по-осезаемо в училище“ е категорично „да“. 

Според попълнилите анкетата най-адекватно е те да бъдат интегрирани чрез отделни теми в съществуващите пред-

мети, като много хора се застъпват и за паралелното обособяване на извънкласна дейност за по-задълбочено изуча-

ване. Най-подходящите методи биха били комбинация между групови проекти в и извън училище, развитие на 

учебни фирми с цел разработване и тестване на идеи за устойчив бизнес, канене на гостуващи лектори в училище, 

видео уроци и по-малко традиционни уроци. 

Подобно на наблюденията на Laumann (2007) за присъствието на „холистичната и вдъхновяваща история на устой-

чивото развитие“ в задължителното средно образование в Норвегия, изводът за България е не по-различен: 

„Въпреки че въпросите на опазване на околната среда и развитието са част от задължителното средно образование, 

дали тези въпроси ще бъдат разглеждани през призмата на устойчивото развитие е оставено на чистата случай-

ност.“ 

Тези изводи се потвърждават и от Бонева (2008), която отбелязва, че „интегрираните учебни предмети от 1 до 6 

клас, както и диференцираните учебни предмети в горна образователна степен с учебните си програми поставят 

повърхностно на вниманието на учениците проблемите за устойчиво развитие независимо, че в учебното съдържа-

ние има теми, свързани с природозащитното и екологичното образование“. Нужно е да се направят промени в ДОИ 

за учебно съдържание и учебни програми, като се включат теми и понятия, свързани с антропогенната екологична 

криза и с концепцията за устойчиво развитие. Бонева (2008) посочва и, че „в съществуващите програми по химия и 

опазване на околната среда и по свят и личност трябва да се разшири обхватът от знания по вече включените в 

учебниците урочни единици и понятия. В останалите диференцирани учебни предмети трябва да се включат нови 

урочни единици, свързани с антропогенната екологична криза, с глобализацията и устойчивото развитие.“ Темите, 

свързани с демографския натиск върху използването на ресурсите, новите технологии за производство на енергия, 

глобалните екологични проблеми, производствените аварии, биологичния мониторинг, екологичните противоре-

чия и др., също е нужно да намерят своето място в учебните програми. Трябва да се обърне внимание и на квали-

фикацията на бъдещите учители, защото не може да се очаква, че ако те не разпознават устойчивото развитие като 

водеща ценност, ще могат да я предадат на своите ученици. 

Правим тези твърдения, които са по-скоро хипотези, основаващи се на ограничени засега наблюдения, с уговорка-

та, че все още не е извършен цялостен и задълбочен анализ на всички образователни изисквания и учебни програ-

ми за всички учебни предмети в гимназиалния курс. 

4. Зеленото предприемачество в българските учебни програми 

С оглед на казаното досега за присъствието на устойчивото развитие в българската образователна система, не е 

учудващо заключението, че в рамките на програмите по предприемачество твърде слабо все още се застъпва устой-

чивото развитие и как неговите принципи могат да бъдат приложени в създаването и управлението на собствен 

бизнес. Към момента самите програми по предприемачество все още имат преобладаващ статут на свободноизби-

раеми или извънкласни дейности и само в някои училища се изучават под формата на профил „Технологичен – 

Предприемачество и бизнес“ в СОУ и програма „Учебна компания“ в професионалните гимназии. В учебните прог-

рами на дисциплините в профил „Предприемачество и бизнес“ въпросът за устойчивия бизнес се засяга само дотол-

кова, доколкото част от практиките на етичния бизнес се изучават в предмета „Маркетинг и реклама“ в 12 клас, и то 

само защото казуси по корпоративна социална отговорност са включени в учебника, без това да е задължително 

изискване на учебната програма. Безспорно учебната програма има нужда от осъвременяване и включване на кон-

цепцията за устойчиво развитие, в което отговорност има и Джуниър Ачийвмънт България. Организацията предлага 

допълнителен модул „Учебен социален бизнес“ към своята програма „Учебна компания“ за гимназиален етап, но 

този модул е избираем в рамките на избираема в повечето случаи програма, което прави възможността за обхва-

щане на по-голям брой училища и ученици много малка на този етап. Нужно е също така учебните помагала по мо-

дула да бъдат по-добре разработени и адаптирани към българския контекст, напр. чрез разширяване на връзката 

между устойчивото развитие и предприемачеството, включване на профили на български зелени и социални пред-

приемачи и повече практически примери за това как се извършва анализ на жизнения цикъл на продукта, защо е 

важно да се интересуваме откъде идват суровините за нашите продукти, как да измерваме какви са ефектите от на-



 шата бизнес дейност във всяко направление и други. 

Интересно е да се отбележи, че в анкетата с учители и ученици, голяма част от запитаните отговарят, че в тяхното 

училище се изучават теми, свързани с устойчивия бизнес, и то като отделен задължителен предмет. Вероятно е на-

лице изкривяване на отговорите, дадени на този въпрос, тъй като трудно можем да си представим, че при липса 

или много слабо застъпване на теми от устойчивото развитие в учебните програми, ще има такова масирано при-

съствие на много по-специализираната тема за устойчивия бизнес. Вероятно това се дължи на неразбиране на тер-

мина, особено от учениците, които са посочили, че изучават такива теми, а в отговор на въпроса да цитират конк-

ретни теми са посочили икономика на предприятието, мениджмънт, счетоводство и т.н., които са всъщност присъ-

щи за всички предприятия. Положителните отговори на този въпрос, дадени от учители, вероятно се дължат на то-

ва, че самите те преподават предприемачество в и извън задължителните учебни предмети и имат собствени инте-

реси по темата, които предават на учениците. Възможно е и тези учители да преподават по програма "Учебен соци-

ален бизнес", която е допълнителен модул към "Учебна компания" на Джуниър Ачийвмънт България. 



 

Важно е да отбележим, че нашите препоръки не целят подкрепа за изключването или ограничаването на който и да 

било от базовите предмети, изучавани в гимназиален етап и замяната им с нови, а по-скоро призовават за адекват-

на оценка на настоящите учебни програми по всички предмети и тяхното преориентиране, така че придобиваните 

знания да бъдат свързани с принципите и приоритетите на устойчивото развитие. Това трябва да се случи по такъв 

начин, че подкрепата за устойчивото развитие да не е само декларативна и принципна, а младите хора да осъзна-

ват конкретните практически измерения и да могат в личния си живот, изправени пред избори за потребяване на 

различни продукти или избор на средство за придвижване, или при вземане на решения за снабдяване със сурови-

ни при бизнес дейност, да правят избор, който утвърждава устойчивото развитие. 

За да присъстват темите за зеленото предприемачество и устойчивото развитие в българското училище, няколко 

подхода може да бъдат възприети: 

 Преориентиране на преподаването на ниво класна стая, така че да включва темата за устойчивото развитие. То-

ва може да се случи във всеки предмет, но за този процес е нужна активната позиция на учителя, както и лична 

мотивация, солидни негови познания за концепцията на устойчивото развитие и гъвкавост при преценката къде 

и как може да ги интегрира в учебния материал. Например, за да преподава за местообитанията, един учител 

по биология може да използва симулация от образованието по екология, а за да преподава графики, учителят 

по математика може да използва национални данни и пирамиди за населението. Ако учителят и учениците раз-

глеждат моделите на икономическо развитие в индустриализираните градове в края на 19. и началото на 20. 

век, ще видят как тежката индустрия (напр. стоманолеярните) трупа огромни печалби за сметка на безопасност-

та на работниците, които често получават тежки наранявания. Същите индустриални инсталации са причинява-

ли и голямо замърсяване на въздуха и водите. В тези случаи икономическата печалба е била ценена много по-

вече от човешката безопасност и опазването на природата. Днес много компании за производство на стомана са 

издигнали като ценност и приоритет  опазването на здравето на служителите си и опазването на природните 

ресурси. Когато в урока по история се анализират и сравняват обществените ценности през двата периода, по 

този начин учителят преподава и важен компонен на устойчивото развитие.  

Конкретната ни препоръка към Министерството на образованието и науката в България е да бъдат иден-

тифицирани и преведени на български език някои от множеството инструменти, които съществуват за преориенти-

ране на преподаването и могат да бъдат използвани от всеки учител. Изключително ценен ресурс са материалите, 

разработени от ЮНЕСКО във връзка с Десетилетието на образованието за устойчиво развитие, които съдържат го-

лям брой практически насоки как учители и групи от учители могат да анализират темите и предметите, които пре-

подават, за да включат в тях различни аспекти на устойчивото развитие, адресиращи икономическия, екологичния и 

социалния стълб. Там се съдържат и много описания на активности, които могат да бъдат проведени в клас. 

 Преориентиране на национално или регионално ниво – нивото, на което се пишат задължителните учебни прог-

рами. Излишно е да се заблуждаваме, че ако искаме да бъдат постигнати по-всеобхватни резултати, ще е доста-

тъчно да се разчита всички учители сами да се задължат да интегрират устойчивото развитие в своите предмети 

и да преориентират преподаването си. Преориентирането на национално ниво трябва да бъде извършено по-

систематично, отколкото преориентирането, извършено от един учител или екип от учители в дадено училище. 

На национално ниво процесът би включвал форми за включване на обществеността и публични дискусии, на 

които са поканени различни заинтересовани страни да опишат своите нужди и желания и да изкажат мнения. 

По този начин едно министерство на образованието би осигурило прозрачност и участие на обществеността – 

ключови елементи на устойчивостта. Правителствата обаче трябва да се пазят от сляпото привнасяне на учебни 

програми от други държави и региони в опит да спестят време и ресурси. Това е неподходящо в случая с обра-

зованието за устойчиво развитие, защото местните и националните цели на устойчивото развитие и местните 

условия и контекст няма да бъдат адресирани достатъчно адекватно. 

Конкретната ни препоръка е да бъде извършен пълен и задълбочен анализ на настоящите ДОИ и учебни 



 програми в общото и професионалното образование в гимназиален етап с цел идентифицирането на вече същест-

вуващи теми, свързани с устойчивото развитие, както и на пропуски. Тук е важно да се отсеят и понятия, които са 

остарели и учат на неустойчиво поведение и развитие. Важно е да се проучат и опишат успешни примери в други 

държави, които разбира се, както беше споменато и по-рано в текста, не трябва сляпо да бъдат копирано, но е важ-

но да се познават. Следваща стъпка би била консултационен процес с възможно най-широк кръг заинтересовани 

страни с цел идентифициране на знания, умения, ценности, перспективи и въпроси, които са важни за по-

устойчивото бъдеще на България. Резултатите от този консултационен процес ще подхранят последващ сравните-

лен анализ, който да посочи нужните допълнения към учебните програми. Един такъв качествено извършен процес 

ще постави България като водеща страна не само в Източна Европа, а и на целия континент, по отношение на въ-

веждането на образование по устойчиво развитие, тъй като анализът на материали от различни държави в Европа, 

включително и водещи такива, показва, че все още има сериозни пропуски при интегрирането на устойчивото раз-

витие в образователните системи.  

Добра практика в преориентирането на учебните програми – Торонто, Канада 

През 1993 г. канадската провинция на Онтарио поставя изискване местните училищни съвети да създадат учебни 

програми, основани на резултатите. Предоставени са общи насоки, но всяка общност трябва да разработи учебна 

програма, съобразена с местния контекст и цели. Задължително е в този процес да се проведат консултации с об-

ществеността, да се изгради нова визия за адекватното за 21. век образование, да се прегледат съществуващите 

програми и да се реши дали да се преориентират, или изградят изцяло наново. 

Осъзнавайки, че е нужно сериозно пренаписване на учебните програми, администрацията на Съвета по образова-

ние на Торонто предприема широкомащабни обществени консултации. В подготовка за консултациите централният 

офис обучава 200 души, които да водят фокус групите. Всеки учител може доброволно да кандидатства за лидер на 

фокус група. Избраните лидери работят съвместно с персонала на Съвета за разработване на техники за фасилити-

ране и процеси, които да бъдат използвани по време на консултациите. Изпратени са уведомления до трите основ-

ни вестника и до над 70 вестника на етнически групи в Торонто. Полагат се усилия за връзка с корпоративния сектор 

и са поканени говорители оттам, които да говорят пред представителите на общността по време на консултациите. 

Всички училища обявяват консултационния процес на родителите и повечето провеждат свои отделни общностни 

срещи. Провеждат се и три консултационни срещи в града. Участниците са помолени да останат през целия ден, а 

не само да се изкажат и да си тръгнат. Фокусът на целодневното допитване е простият въпрос: „Какво трябва да зна-

ят, могат и ценят учениците при завършване на училище?“ 

Този откровен и ясен въпрос е поставен на всички групи в обществото на Торонто – от корпоративни лидери до са-

мите ученици. В началото на всяка от трите целодневни сесии четирима водещи говорители, представляващи голе-

мия бизнес, творческите индустрии, малкия и средния бизнес и профсъюзите, дават своите отговори на въпросите и 

обосновават гледните си точки. Тези четири ключови говорители са различни за всяка от трите сесии и 12-те презен-

тации са записани на видео и изпратени до всяко училище, за да бъдат използвани за училищните дискусии. Комен-

тарите са много полезни за родителите, защото много стереотипи за изискванията на тези сектори се установяват 

като вече неадекватни. Например представителите на едрия бизнес отбелязват, че фокусът единствено върху мате-

матиката, науките и технологиите не е отговорът за канадската индустрия. Те изтъкват, че поради липсата на инвес-

тиционен капитал в Канада, всеки успешен бизнес в крайна сметка ще бъде закупен от чуждестранна фирма и пре-

местен извън страната. Те смятат, че за да се постигне успех в канадската икономика, е нужно математиката, науки-

те и технологиите да бъдат преподавани в единство с изкуствата, така че да се стимулира креативността, която ще 

бъде необходима за възстановяване от загубата на индустрия. Визията на профсъюзите също включва изкуствата, 

умения за родителство, социални умения и представа за един свят отвъд заетостта. 

След почти 6 месеца на консултации над 7000 родители, ученици, персонал, хора от общността са допринесли за 

фокус групите, училищните срещи и публичните форуми в изследване на това как образованието трябва да отгово-

ри на изискванията на един променящ се свят. Много граждани изпращат своите размисли и в писмен вид. Огром-

ният брой коментари, генерирани от консултацията, са записани, обработени от компютър и анализирани от изсле-

дователския отдел на Съвета по образование на Торонто. 



 За да отговори на въпроса „Какво трябва да знаят, могат и ценят учениците при завършване на училище?“, Съветът 

се вглежда в миналото, за да си припомни фундаменталните и повтарящи се въпроси, които хората винаги са си за-

давали за живота и образованието като цяло и за отделните предмети в частност. Разглеждат и предизвикателства-

та и възможностите в света, в който техните деца ще израснат и живеят: свят на огромен потенциал за напредък в 

качеството на живота, познанието и мирното сътрудничество, но и свят, завладян от технологична и социална про-

мяна, конфликти, несправедливости и неравенства, намаляващи природни ресурси. 

Анализът на коментарите на участниците разкрива шест основополагащи изисквания при завършване на училище. 

Тези изисквания после са въплътени в учебните програми. Въпреки сериозността на проблемите, пред които са изп-

равени, образованието, което родителите и общността искат за своите деца, е в много отношения съвсем не-

революционно или изненадващо. Шестте изисквания са: грамотност, естетично оценяване и креативност, комуника-

ция и сътрудничество, управление на информацията, отговорно гражданство и лични умения за живот, ценности и 

действия. Те се различават от повечето традиционни цели на учебните програми, изработени само от професиона-

листи от академичния свят, тъй като са по-широкообхватни и по-тясно свързани с нуждите и организацията на живо-

та, отколкото с изискванията и структурите на школовката. Те са истинската визия на общността на Торонто. 

Въпреки че концепцията за устойчивост не е наложена, тя изниква като съществена ценност и перспектива по време 

на консултациите. Кратките описания на шестте изисквания отразяват същността на устойчивостта, но тук няма да 

навлизаме в подробности поради ограниченото място, с което разполагаме. Те могат да бъдат прочетени на http://

www.esdtoolkit.org/discussion/case_study.htm.  

Заедно шестте изисквания към завършващите ученици обхващат познанията, уменията, ценностите и перспективите 

на екологичния, социалния и икономическия аспект на устойчивото развитие. Желанието същността на устойчивост-

та да бъде „вдъхната“ в учебните програми идва от самата общност. 

Развитието на новата визия за образователните програми продължава от септември до март. Следващата стъпка е 

да се прегледат съществуващите програми с мисъл за новите изисквания. Започва процес на преориентиране на 

програмите предмет по предмет и клас по клас с помощта на консултанти и заинтересовани учители. Само за някол-

ко месеца екипи от най-добрите учители на Торонто разписват първата чернова на новите програми, които да бъдат 

тествани в училищата. 

Същността на реформата в Торонто е, че програмите вече не са фокусирани само върху традиционните базови 

предмети езици, математика, история и т.н. Тези дисциплини преживяват основни ревизии. Математиката, напри-

мер, сега включва умението да се възприемат и разбират изключително малки и изключително големи цифри, кои-

то са жизнено важни за екологичната грамотност и за разбирането на някои рискови фактори, напр. промените в 

климата и съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата. Здравното образование сега включва екологични 

въпроси като ракът, алергиите, добавките към храните и темата за консуматорството. 

Създаването на нови учебни програми не гарантира успешното им прилагане. За да се случи това, учителите, които 

са участвали в създаването на новите програми, водят обучения. Екипи от старши служители на Съвета по образова-

ние се срещат с училищата, за да получат идеи за още по-фини настройки на програмите. Съветът променя собстве-

ните си практики за снабдяване с енергия, вода и управление на отпадъците, за да се впише в принципите на устой-

чивото развитие, също така адресира въпросите с расизма и социалното равенство. 

Голяма част от успеха на реформата в Торонто се дължи на това, че тя не е опит образованието да се промени, така 

че удовлетвори целите на елитна група от изолирани от обществеността хора. Импулсът за промяна идва от общ-

ността и в резултат новата програма е много по-релевантна на живота извън училището. Тя демонстрира, че образо-

ванието за устойчиво развитие е добро образование, а доброто образование прави децата осъзнати за нарастващи-

те взаимозависимости на живота на Земята – между народите и между природните системи. 

Този опит показва, че преориентирането на образованието с цел адресиране на устойчивото развитие може да бъ-

де базирано на желанията и силните страни на общността. Традиционният подход би бил да се назначат експерти, 

които да разработят нови материали и после да се вмени на учителите нуждата от нова експертиза и обучение. Това 
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 е ранен пример за това, което днес се нарича „модел на силните страни“, за разлика от „модела на нуждите“, при 

който се смята, че за местното развитие е нужна външна експертиза. Разбира се, нужна е и някаква помощ отвън, но 

веднъж след като общността достигне до обща визия, която включва уважение към най-доброто от миналото и нас-

тоящето, тя може да постигне невероятен напредък, впрягайки съществуващите си силни страни.  

Графики от проучването за настоящата степен на включване на теми, свързани с глобалните екологични проблеми, 

опазването на биоразнообразието, устойчивото развитие и устойчивия бизнес в българските училища 
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