
 

Проект SAME WORLD   

 „Нашата класна стая за един устойчив свят”  

Климатични промени| Eкологична справедливост | Eкологична миграция 

Януари -  Юли 2017 г. 

Първи конкурс по проект SAME WORLD – Европейски конкурс за добри практики в 

областта на образованието за екологично устойчиво развитие 

 

Осъществили ли сте интересна образователна дейност в областта на екологичното 

устойчиво развитие, или методология, или иновативен начин на преподаване на вашите 

ученици, което да заслужава да бъде споделено и разпространено? Ако отговорът е да, 

можете да кандидатствате с тази добра практика и да станете участници в Първия 

конкурс по проект SAME WORLD! Групата – победител в конкурса (учители и ученици, 

които участват в добрата практика) ще спечелят вълнуващо пътуване и ценен опит, 

като вземат участие в предстоящия международен обмен по проекта, който ще се 

проведе в Португалия през октомври 2017 г. 

 

 

 

 

Каква е целта на конкурса? 

 

Конкурсът има за цел идентифициране и определяне на добри образователни практики, 

насочени към темите околна среда и устойчиво развитие в рамките на формалните системи за 

образование в Европа. 

 

Какви учебни практики могат да участват в конкурса? 

Участниците могат да представят метод за преподаване или техника, които са били в 

действителност изпълнявани в определен образователен контекст и си струва да се споделят, 

тъй като трансферират успешен образователен опит; това може да включва дейности за 

обучение с ученици, или кратки дейности в класпоопределенитеми отпредмет (т.е. с 

продължителност няколко учебни часа), или дългосрочни дейности в контекста на 

интердисциплинарни допълнителни извън класни училищни проекти (с продължителност 

няколко седмици или месеци). 

 

 

Какви са темите на конкурса? 

Образователните практики трябва да се фокусират върху или да се отнасят до някоя от 

следните 3 (три) основни теми на образованието по екологичното устойчиво развитие:   

1. Климатични промени 

2. Екологична справедливост 

3. Екологична миграция 



 

Някои примери на специфични теми (подтеми): потребление и начин на живот, 

справедливост между поколенията, устойчиво потребление на природните ресурси, 

енергийна ефективност, преработка на отпадъци, осведоменост и чувствителност по темата 

за климатичните промени, околна среда и здраве, биоразнообразие, устойчива мобилност, 

гражданство и общи блага, разрушаване на природата и миграция, екологични бежанци и др.  

Участниците са поканени да изследват образователната платформа по проекта SAME 

WORLD  (edu-kit.sameworld.eu/) и да намерят безплатни образвателни материали и дейности.  

Кой може да участва? 

Конкурсът по проект SAME WORLD е предназначен за учители от системата на средното 

образование от цяла Европа, които са прилагали образователни практики в областта на 

екологичното устойчиво развитие(включително обучение по глобално гражданство) в 

работата си с ученици от средното училище в последните 3 години (учебни години 2014-

2015, 2015-2016 и 2016-2017 г.). 

Крайният срок за изпращане на добра практика е 18 май 2017 г. Прочете рубриката често 

задавани въпроси, за да научите повече! 

Проектът S.A.M.E. WORLD се изпълнява с цел повишаване информираността на ученици и 

учители в областта на екологичната справедливост и връзките й с изменението на климата и 

екологичните миграции. Основната му цел е да насърчава критичното разбиране, устойчиви 

начини на живот и практики за активно гражданство. 

 

(www.sameworld.eu/). 

Често задавани въпроси 

Как мога да участвам? 

Участниците могат да бъдат учител или група от двама или повече учители и ученическата 

група, с която са работили за прилагането на образователната практика.   

Ученици индивидуално или група ученици не могат да участват в конкурса.  

Всеки участник може да изпрати и да кандидатства с повече от една образователна практика.  

Три (3) практики, които бъдат класирани като най-добри сред останалите алтернативи на 

местно/национално равнище ще бъдат преведени на английски език, за да бъдат оценени от 

комитета за оценка по проекта  SAME WORLD. 

 

Кое се счита за добра практика в областта на образованието за устойчива околна среда? 

Добрата практика в областта на образованието за устойчива околна среда отговаря на 

следните критерии за качество: 

 

• Иновативна е 

Добрата практика има иновативен педагогически подход, включително и преподавателски 

стратегии и ресурси, които насърчават активното участие на учениците и сътрудничество в 

училищна общност. 

• Въздействаща е 

Добрата практика има съществен ефект върху учениците, училището и/или общността. 

• Развива компетенции 

Добра практика развива значителни умения и компетенции като критично мислене, 

компетентност за действие, както и изясняване на ценности. 

• Фокусирана е върху критични измерения на устойчивото развитие 

Добрата практика изяснява и популяризира концепцията за устойчиво развитие, като се 

фокусира върху критични измерения като взаимовръзка между местни и глобални аспекти на 

темите, както и изследване на основните причини за проблемите. 

http://www.sameworld.eu/


• Адаптивност на практиката и на качеството на описанието 

Практиката трябва лесно да се адаптира и да се използва от други учители/училища; освен 

това, описанието на практиката трябва да бъде ясно и точно. 

Какво представялва наградата? 

Наградата за спечелилия участник ще бъде пътуване до град Синтра, Португалия, през 

октомври 2017 г., включително за участие в 3-тата международна среща за обмен по проекта  

SAME WORLD, които ще бъдат изцяло поети от организаторите. В случай на невъзможност 

за участие, наградата ще бъде връчена на победителя, спечелил второ място. Учениците ще 

трябва да бъдат придружени от своите учители, и евентуално от родителите и/или 

преподаватели (максимум 30 човека). 

За участниците, спечелили второ и трето място ще има награди – грамота, учебни и 

промоционални материали. 

Как мога да кандидатствам с образователна практика?  

Кандидатстването е безплатно. 

За да бъдат избираеми за участие в конкурса и за наградите, участниците (учители) трябва да 

опишат своята образователна практика, използвайки указания формат (вижте Анекс 1). 

Участниците могат по избор да пратят  и следните допълнения: презентация във формат 

пауър пойнт (максимум 15 слайда), за да опишат по-добре практиката си и допълнителни 

материали (като снимки, видео и др.), като всичко бъде изпратено в един файл във формат 

zip.  

Попълнената форма за участие с образователна практика и всички допълнителни файлове 

трябва да бъдат изпратени на следния e-mail: sameworld_bg@mail.bg 

Какъв е срокът за кандидатстване?  

Крайният срок за кандидатстване и изпращане на образователната практика е 18 май 2017 г.  

В какво се състои процесът за оценка? 

Оценяването ще се състои на две равнища:  

 На местно/национално ниво 

Съгласно критериите за оценяване, местният/национален комитет от експерти по 

образование по въпросите на екологията и устойчивото развитие ще подбере три (3) 

практики, оценени от експертите като най-добри измежду останалите практики на 

местно/национално равнище. Тези три (3) практики ще бъдат преведени на английски 

език и ще бъдат изпратени на европейския комитет за оценка на този конкурс.  

 На европейско равнище 

Европейският комитет за оценка на този конкурс по проект SAME WORLD, състоящ 

се от представители на научния борд по проекта и представители на всички партньори 

по проекта ще гласуват и ще изберат най-добрата образователна практика в областта 

на устойчивост на околната среда измежду националните практики.   
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