Добри практики за включването на Целите за
устойчиво развитие на ООН в образователни
програми и ангажирането на различни
заинтересовани страни

Петър Бучков, Българска платфорама за международно
развитие
Конференция, посветена на взаимодействието между всички заинтересовани
страни в сектора на ПОО, 3 ноември 2021 г., Пловдив
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Цели за
устойчиво
развитие

Дневен ред 2030 за устойчиво
развитие на света е програмата
на ООН, включваща 17 цели и
169 подцели, които 193 държави
приеха да изпълнят, за да
превърнат света в по-добро
място за живот.

три стълба
7 екологични цели

5 социални цели

4 икономически цели

17 Цели

169 подцели

270 индикатора

• Всяка една от 17-те Цели за устойчиво развитие е включена в Дневен ред 2030 след дълги дискусии между
експерти, политици и представители на гражданското общество. Във всяка от тях е заложен проблем, който
търси решение;
• Между всички тях има взаимна зависимост, т.е. решението на една е важно за решението на другите.

ЦУР и ЕС
Целите за устойчиво развитие на ООН са в
сърцето на Зелената сделка
климат

околна среда

енергия

транспорт

земеделие

индустрия

социално справедлив преход

регионално развитие

изследвания и
иновации

ЦУР в България
• 2016 г. - Средносрочна програма за помощ за
развитие и хуманитарна помощ на Р България (20162019 г.)
• юли 2020 г. - Първи Доброволен национален преглед
за изпълнение на Целите за устойчиво развитие в
България, представен пред ООН
• декември 2020 г. - приета е новата Национална
програма за развитие: България 2030; в програмата
има 3 цели, 5 тематични оси и 13 приоритета,
обвързани с Целите за устойчиво развитие

Интегриране на ЦУР в училище
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02

интегриране в училищната среда

интегриране в учебните програми

постигане на климатична неутралност чрез пестене на
енергия в училищата; разделно събиране на боклука;
повишаване енергийната ефективност и зеления
преход на училището и неговата общност; постигане
на здравословна среда чрез култура на мира,
толерантност и ненасилие

обучение на учители и непедагогически персонал, обмен на
добри практики и създаване на професионални учещи
общности, участие в международни мрежи за обмен,
осигуряване на достъп до подходящи образователни
ресурси и материали за учениците, включ. по темите
екология, климат, здравно образование, намаляване на
отпадъците, права на човека

Конкурс "Глобално училище"
Над 60 училища в
мрежата от Глобални
училища

Над 100 участници
всяка година в
конференцията

Над 10 медиии всяка
година, отразяващи
конкурса

Наградата „Глобално училище” е учредена през 2015
г. Конкурсът е отворен за всички училища в България.
Неговата цел е да отличи учебни заведения, които
имат съществуващи добри практики в областта на
глобалното образование и които планират конкретни
бъдещи инициативи в подкрепа на изпълнението на
Целите за устойчиво развитие (ЦУР).

Как можете да се включите?
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Всяко училище, което би
искало да въведе темите за глобално образование и
Целите за устойчиво развитие, както и училища работили
по темата, които искат да я продължат. Заинтересованите
кандидати участват в конкурса с концепция за дейности.

НАГРАЖДАВАНЕ: Комисия с представители на
Министерството на образованието и науката и експерти от
групата по глобално образование към Българска
платформа за международно развитие избира найдобрите кандидатури

Какво следва до 2030 г.
План за изпълнение на Стратегическата рамка за
развитие на образованието до 2030 г.
• Осигуряване на достъп до добри практики ресурси
за глобално образование и устойчиво развитие на
национално ниво
• Сертифициране на образователни институции, ЦПО
и курсове за интегриране на темите на
образованието за устойчиво развитие с учебната
програма
• Реализиране на пилотна национална програма
„Училища за глобално образование и устойчиво
развитие“
• Създаден модел за „сертификат за глобално
образование и устойчиво развитие“ за присъждане
на образователни институции

• Реализиране на пилотна национална програма
„Училища за зелен преход и енергийна ефективност“

• Разработен национален план за глобално
образование и образование за устойчиво развитие –
до края на 2022 г.

• Въвеждане на инициатива, насочена към постигане
на климатична неутралност чрез пестене на енергия
в училищата
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Петър Бучков
peter.butchkov@bpid.eu
+359 878 18 40 05
www.bpid.eu
www.devedu.eu

