
 
 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ -  

 МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА ПЕТ УРОКА     

 

CLIMATE CHANGE - 

- METHODICAL DEVELOPMENTS OF FIVE LESSONS 
 

 

Материалът представлява методически разработки на пет урока за климатичните промени,  подготвени в рамките на 

проекта “Право в Целта! Време за глобално образование: международна мрежа от активни училища за целите за устойчиво 

развитие”, реализиран по програма „Non-State Actors and Local Authorities in Development”, 11.11.2017 г.- 30.10.2020 г. с 

участието на  Европейския клуб при 138 Средно училище за западни и източни езици “проф. Васил Златарски”- София, с 

ръководител Ася Богоева.  

Проектът е изпълняван в партньорство от университети, училища, НПО, местни власти от 12 европейски държави: 

Австрия, България, Чехия, Испания, Ирландия, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Обединеното кралство и 

Унгария. 

 

The material presents methodological developments of five lessons on climate change, prepared within the project “Right in 

the Goal! Time for Global Education: an International Network of Active Schools for Sustainable Development ”, implemented under 

the program“ Non-State Actors and Local Authorities in Development ”, 11.11.2017 - 30.10.2020 with the participation of the 

European Club at 138 Secondary School for Western and Eastern Languages “Prof. Vasil Zlatarski ”- Sofia, led by Asya Bogoeva. 

The project is implemented in partnership by universities, schools, NGOs, local authorities from 12 European countries: 

Austria, Bulgaria, Czech Republic, Spain, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, the United Kingdom and 

Hungary. 

 



 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

Урок 1: Климатични промени - ТЕМА: Климатичните промени - какво се случва и влияние на 

промяната на климата в живота ни днес 

 

Урок 2: Климатични промени - ТЕМА: Защо климатичните промени се случват? Как те влияят на 

моя живот и на живота на планетата. Каква е визията ми за бъдещето на планетата? 

 

Урок 3: Климатични промени - ТЕМА: Как влияят климатичните промени на обществото? Трябва ли 

да сме загрижени? 

 

Урок 4: Климатични промени - ТЕМА: Как хранителните ми навици и потребителски избор влияят 

на околната среда в световен мащаб? 

 

Урок 5: Климатични промени – ТЕМА: Бъди поколението на промяната. Твоят всекидневен избор 

определя бъдещето на планетата 

 

Тест: Климатични промени 

В помощ на учителя 

 

 

 



 
 

 

Сесия 1 - 1 час  

УРОК 1: Климатични промени     

ТЕМА:   Климатичните промени - какво се случва и влияние на промяната на климата в живота ни днес 

Урок за ученици 13-16 години (7-9 клас) 

 

Голямата идея: 
Климатичните проблеми представляват дългосрочно и мащабно повишаване на средната температура на планетата ни, в следствие на което 
се променят и метеорологичните модели. Някои от тези модели предвиждат повишаване на глобалната температура с 4 °C до края на 21-ви 
век, което би направило живота на модерната цивилизация на практика невъзможен. Това ще доведе до намаляване на човешката популация 
и дори до изчезване на много други форми на живот. ООН има за цел да поддържа температурното повишаване с до 1.5 – 2 °C. 
 
“Климатът на планетата ни се променя със скорост, която надвишава прогнозите на учените.“ Върховен комисариат на ООН за бежанците, 2018 
 
“Най-сериозната заплаха от хиляди години насам. Намираме се пред разпадaнето на нашата цивилизация и изчезването на голяма част от 
естествения свят.“ 
Сър Дейвид Атенбороу, Конференция за климатичните промени, ООН, декември 2018 
 
Учениците развиват разбиране и в резултат могат да обяснят сериозността на заплахата от климатичните промени, засягаща формите на живот 
на планетата. Наясно са, че промените се случват по-бързо, отколкото учените прогнозират и задържането на температурните повишения до 
1.5 °C е жизненоважна цел.  
 
 



 
 

Педагогическа задача: включване на целия клас в дейностите В подкрепа на учителя 

Въведение   20 минути   
Учител:  цели на урока и основни термини  
Фалшиви новини – неточни, фалшиви или измислени истории, създадени и разпространени публично 
с цел да се отклони вниманието от истината и да се постигнат икономически или политически облаги. 
Критично мислене – използване на човешката интелигентност за изследване на теми и проблеми, 
подлагане под съмнения на факти, проучване, цитиране на източници. 
Климатична криза - кризата, която настъпва навсякъде поради засилените климатични промени. 
 
За да се ангажират учениците с темата може да се изгледа видеото на Ал Гор: 
Идеи за въпроси към снимката / видеото  

o Какви основни промени протичат в климата?  
o Какви според вас са причините за това?  

 
 
 
Разширена дискусия: 

o Да помислим заедно: Защо се е стигнало до тези промени в климата? Кои действия на чоека 
са ги причинили? Какви малки стъпки могат да се предприемат, за да се редуцират 
последиците 

Ресурси:  
 
Можете да използвате за самоподготовка 
или за показване пред учениците на 
видеото на Ал Гор за климатичните 
промени - 18 минути, има субтитри на 
български език 
https://www.ted.com/talks/al_gore_averting
_the_climate_crisis/transcript?language=bg 
 
 
 
Учителят използва въведението и видеото, 
както и дискусията след това, за да 

активира  
учениците да поговорят за техните 

виждания  
и усещания за климатичните промени. 
 
Може да се отбележи за Грета Тумберг и за  
протестните движения по различни места 

на  
света в подкрепа борбата с климатичните  
промени.  
 

Отворени за идеи 20 минути   
  

o Учениците попълват проучването (дадено като самостоятелен файл)  
o Учениците споделят написаното - помежду си и с целия клас, по отношение на климатичните 

промени и възможните решения 
 

Ресурс: Проучване (смаостоятелен файл)  
 
Учениците попълват и после споделят  
написаното помежду си, дискутират. 
 

https://www.ted.com/talks/al_gore_averting_the_climate_crisis/transcript?language=bg
https://www.ted.com/talks/al_gore_averting_the_climate_crisis/transcript?language=bg


 
 

Проучване 30 minutes   
Задача – Присъства ли темата за климатичните промени в новините?  Групова работа, дискусия, 
представяне 

o Учениците проучват и записват как темата за климатичните промени е отразена текущо в 
новините онлайн за деня. 
 

o Учениците дискутират различните гледни точки и обсъждат кое и защо е фалшива новина и 
кои са основните теми, които вълнуват българското общество по отношение на климата 
текущо. 

 
Акценти:    
 1. Смятат ли учениците, че промените в климата вече влияят и в България и на кои аспекти от 
живота ни 
 2. Отбелязване на основните аспекти, които касаят България на дъската. 
 3. Систематизиране на основните въпроси и изписването им на дъската. 
Учителят подкрепя груповите дискусии и модерира обобщаването и записването на резултатите. 
 
Заключение 10 минути – изчитат се отново основните акценти, записани на дъската.  
 
Учениците си записват в тетрадките отговорите на следните два въпроса: 
Какво представляват климатичните промени? 
Климатичните промени са............................................................................................................. 
 
Глобално повишаване на температурите с 4 °C: 
(Отбележете твърденията, с които сте съгласни) 
ще направи живота на съвременната цивилизация невъзможен 
ще доведе до драстично намаляване на човешката популация 
ще доведе до изчезването на много други форми на живот 
няма да доведе до значителни промени в живота на хората 

Аргументирайте избора си: ................................................................................................. 

В тази част на урока учениците са поканени да 
помислят и потърсят онлайн истории от 
новините в последните дни, свързани с 
климатичните промени (водна криза, пожари, 
бури, други).   
Учителят води дискусията – коя информация в 
медиите е вярна? Как да знаем, че е така? 
[има предоставена допълнителна информация 
- инфографика от Уикипедия за фалшивите 
новини] 
Нека учениците сами поразсъждават по темата 
за климатичните промени. Нужно е учениците 
да знаят, че има и хора, които отричат 
съществуването на промени в климата или 
отричат това, че хората са причина за 
климатичните промени. 
Проучванията сочат, че 97% от 
климатичните учени са съгласни, че 
‘климатичното затопляне през последния век 
е най-вероятно в следставие дейността на 
човека’ . 
Голямата идея   

• Климатичните промени водят до 
повишаване на температурите.  
• Някои модели предвиждат 

повишаване с 4 градуса до края на века 
• ООН опитва да задържи покачването 

между 1.5 и 2 градуса по Целзий 
Ресурси 
1.1 Използвайте видеото на Стивън Хокинг   
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=88&v=RTRdtrsL9jg 
1.5 Marketplace activity- resource sheets   

1.6  Post it Notes 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=RTRdtrsL9jg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=RTRdtrsL9jg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=RTRdtrsL9jg


 
 

 

1.1 Нагласи по отношение на климатичните 

промени              Проучване 

 

Открийте човек, който... 

Име Бележки от Вашата дискусия 

1. е загрижен за бъдещето и какво може да донесе 
то. 

    

2.  познава хора, на които им се е налагало да се 
преместят, заради ефекта от климатичните 
промени.  

    

3. обвинява богатите държави за климатичните 
промени. 

    

4. се опитва да живее „зелено“, като си налага 
ограничение за потребление на енергия. 

    

 5.  вярва, че климатичните промени не са толкова 
сериозен проблем.  

    

6. чувства, че начинът му на живот и култура е под 
заплаха от климатичните промени. 

    

7. мисли, че децата му няма да могат да живеят по 
същия начин.  

    

8. е свръхчувствителен по отношение на 
климатичните промени. 

    

9. е чувал или чел ужасяващи прогнози, свързани с 
климатичните промени. 

    

 10. е научил за изчезнали видове в резултат от 
климатичните промени. 

    

 
 
 



 
 

 
PSHE   Сесия 2 - 1 час                    
 
УРОК 2: Климатични промени   
 
ТЕМА: Защо климатичните промени се случват? Как те влияят на моя живот и на живота на планетата.  

  Каква е визията ми за бъдещето на планетата? 
 
Урок за ученици 13-16 години (7-9 клас) 
 
Голямата идея 
 97% от учените са съгласни, че главно ние, хората, сме виновни за климатичните промени, които наблюдаваме днес. Климатът на земята се 
променя постоянно и само шепа учени все още вярват, че това, което виждаме, е естествено явление. Но температурите се повишават повече 
от всякога в историята.  
 
„Климатичните промени отдавна не са бегъл, далечен проблем; случва се тук и сега.“ 
Барак Обама 
 
Чрез този урок учениците разбират, че съществува общо съгласие между учените, че климатичните промени са в резултат на човешката 
дейност, а именно и най-вече - изгаряне на изкопаеми горива. Наясно са, че има и алтернативни гледни точки. 
 



 
 

Directed Teaching Tasks: including group and whole class activity Teacher support notes 

Въведение   30 минути   
Учителят модерира 
Може да се напише / нарисува на дъската или на флипчарт 
Задача 1: Учениците създават майнд мап с идеи: Кое от нашата Планета Земя обичате? След това 

учителят пуска клипа със заплахите за планетата (2 минути) и се провежда дискусия по темата с 

учениците.  

 
Учителят подпомага: Ключова идея - планетата ни е чудна, вдъхновяваща, красива, изумителна - 
целият животински и растителен свят я правят такава.   
 
 
Разширена дискусия: 
По време на урока учителят подпомага учениците да се замислят за връзката на човешката 
дейност и по-конкретно газовите емисии и климатичните промени. Как може да се живее 
устойчиво? 
 
 

Учителят използва въвеждащата дискусия,  
за да активира мисленето на учениците в  
посока нашата планета и заплахите към  
нея.  
Учениците мислят за това, което обичат от 
планетата ни. След това са поканени да 
поразсъждават какво ще се случи с нещата, 
които обичат в следствие на климатичните 
промени.   
 
Ресурси: 
Клип - 2 минути  
https://www.youtube.com/watch?v=ka_kQUvo
jeI 
 
  

Отворени идеи за 20 минути 
  
Учениците описват (всеки сам за себе си) основните индустрии и сектори, които водят до 

замърсяване на природата и съответно до климатични промени - в България и за света, по това, 

което знаят от обща култура. 

 

 
Полезна информация  
Статията в Уикипедия за Въглеродния 
отпечатък  
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8
A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%
D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D
0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%
8A%D0%BA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ka_kQUvojeI
https://www.youtube.com/watch?v=ka_kQUvojeI
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA


 
 

Откривателска работа 20 минути   
Учениците попълват въпросник (приложен в края) 

Учителят раздава въпросникът, оставя време за попълване и помага на учениците да оценят своя 

въглероден отпечатък. Стартира и кратка дискусия по темата.  

Учителят говори с учениците колко е важно всеки от нас да редуцира въглеродния си отпечатък до 
по-малък от този на слон.  
 

 

Тук идеята е да се насочат учениците към 
това да помислят как могат сами за себе си 
да редуцират своя въглероден отпечатък.  
Учителят и класът разсъждават и дискутират 
по темата, като разглеждат отпечатъка на 
всеки отделно и класа като цяло и как биха 
могли да намалят своя отпечатък. Поканени 
са да помислят как биха могли да намалят 
своя отпечатък и да вземат реални мерки в 
тази посока. 
 
 
 
Ресурси 
Анкета за въглероден отпечатък 
(приложена в края) 
Сходни ресурси има и на тези сайтове: 
 
https://bpes.bp.com/collection/carbon-
footprint-toolkit 
 
www.cooltheworld.com/kidscarboncalculator.p
hp 
 
 

https://bpes.bp.com/collection/carbon-footprint-toolkit
https://bpes.bp.com/collection/carbon-footprint-toolkit
http://www.cooltheworld.com/kidscarboncalculator.php
http://www.cooltheworld.com/kidscarboncalculator.php


 
 

Заключение 10 минути 
 
Учениците отговарят на въпросите 
Постоянно ли се променя климатът на земята? 

да 
не 

 
 
Температурите повишават ли се по-бързо от всякога в историята? 
 

o да 
o не 

 
97% от учените смятат, че климатичните промени са в резултат на: 
2 изгарянето на изкопаеми горива 
3 непредпазливо шофиране 
4 изгаряне на изкопаеми горива в миналото 
5 топенето на ледените шапки 
6 повишаване температурата на Слънцето 
 
 
 
 

 
Учителят може да запише отговорите и да 
проследи доколко учениците са усвоили 
основните моменти от урока. 

 
 



 
 

 
Анкета  за въгледорния отпечатък  
 
Как ходите на училище? 
1. Пеша или с велосипед 
2. С автобус или градски транспорт 
3. Карат ме с автомобил 
 
Какъв автомобил има семейството Ви? 
1. Нямаме автомобил  
2. Имаме електромобил 
3. Имаме кола 
4. Имаме мини ван, ван или джип 
 
Колко често някой от семейството Ви лети със самолет? 
1. Много рядко летим 
2. Веднъж в годината средно 
3. По 2-4 пъти в годината 
4. Доста повече 
 
Колко често със семейството си се храните на ресторант? 
1. Никога 
2. Изключително рядко 
3. Относително често (1-2 пъти в седмица) 
4. По-често 
 
Как се отоплявате у дома? 
1. С електричество 
2. С централно парно 
3. С дърва 
4. С въглища и други горими 
 



 
 

 
Има ли в дома ви: 
1. Веган/и 
2. Вегетарианци 
3. Ядем всичко 
 
Съберете точките. Сравнете помежду си. Помислете върху отпечатъка, който Вие и семейството Ви оставяте и как бихте могли да го намалите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Сесия 3 – 1 час       

УРОК 3:  Климатични промени    

ТЕМА: Как влияят климатичните промени на обществото? Трябва ли да сме загрижени? 

 
Голямата идея 
Дискусия за бъдещето 
Климатичните промени набират скорост и проблемът става „на живот и смърт“. На глобално ниво общото съгласие е, че в момента сме едва в 
начална фаза на климатичните промени и влиянието е все още сравнително ниско. Повечето научни теории предвиждат много по-драстични 
промени, които можем да очакваме да променят целия ни живот. Повдигането на въпроси по проблема с климатичните промени стимулира 
дискусия за това как да се отнесем към един от основните му аспекти – човешкото потребление. Под въпрос е поставена връзката между 
преобладаващия модел на икономически растеж и потреблението. Експерти и глобални организации, като Световната банка, твърдят, че 
намаляването на вредните емисии на въглероден диоксид до 2100 година е единственият начин да забавим климатичните промени по 
ефективен начин.  
 
„В голяма опасност сме... (светът е) далеч от посоката,  в която трябва да върви (преминаване към икономика с ниско потребление на 
въглерод)“ 
Антонио Гутерес, Генерален секретар на ООН, декември 2018 
 
Учениците разбират, че климатичните промени ще засегнат бъдещето им, както и на всички техни връстници по света. 
Знаят, че бъдещето е неясно и нещата може да поемат в няколко евентуални посоки, както и че действията, които всеки от нас предприема, ще 
повлияят по определен начин на живота ни на планетата в бъдеще.  
Могат да посочат какви ще бъдат последствията, ако не се грижим за околната среда и разбират, че климатичните промени са заплаха за 
цивилизацията за цялата планета Земя. 



 
 

Откриване на темата  15 минути 
1.П обяснява:  Цели на темата и ключови понятия 
Въвеждане: Да помислим.  Изображение на слайд 8 „Караш острова да изчезва“. Как сме 
свързани с тези острови? Работете по двойки или в група 
Ключови идеи за дискутиране  
П обяснява:  Връзките между климатичните промени, водещи до повишаване на температурите, 
което от своя страна води до повишаване на морското равнище, поради топенето на ледените 
шапки. 
Учениците получават – информация за млада майка на име Кейти, която живее на 
Маршаловите острови в Тихия океан – жителите му са под заплаха, поради увеличаване на 
морското равнище 
 
Задача 1 Учениците трябва да отговорят на следните въпроси-:  
Защо Кейти говори пред ООН? 
Какъв проблем иска да засегне? 
Комплект карти с подксазки се дават на учениците, като групово те трябва да подберат топ 3 
причини за речта на Кейти; те трябва да могат да подкрепят избора си с аргументи пред класа. 
 
П обяснява: засилва идеята за наследството, което оставяме на децата ни, нашите мечти и 
надежни, когато са бебета.  Ако силно ви вълнува даден проблем, сте готови да му дадете 
гласност и така да се опитате да вдъхновите промяна за бъдещето. 
 
Въпроси за разширена дискусия: 
Било ли е лесно за Кейти да го направи? Увереност, време и финансови средства –  колко й е 
струвало да го направи? Какво представлява Организация на обединените нации – ООН? Какво е 
отношението и влиянието на ООН по световните проблеми като Климатичните промени? 
 
Време за Големите идеи  20 минути   
 Задача 2: Какво казва Кейти в речта и в поемата си? Учениците слушат речта на Кейти пред ООН 
[ 6 минути] След това прочитат речта по двойки и подчертават негативните думи / изречения в 1 
цвят, след което подчертават позитивните думи в друг цвят.  
Преподавателят дава обратна връзка на групите / класа 

В тази тема учениците получават възможност да 
помислят над влиянието на глобалното затопляне 
върху общност в Тихия океан.  
Въвеждащата част цели да стимулира учениците 
да задават въпроси и разкрият какви знания вече 
имат по темата. 
Големите ключови идеи са: Голяма идея 5 
Влиянието на климатичните промени върху 
природната среда  -  последствията от 
повишаване на морското равнище [ на глобално 
ниво морското равнище се е повишило с около 8 
инча (20 cm) през последните 100 години ] за 
хора, живеещи на островите, разположени на 
ниска надморска височина 
Повишаване морското равнище  – процентът в 
последните 2 десетилетия е почти удвоен в 
сравнение с процента за изминалия век – НАСА 
2018. Влиянието върху начина на живот на хората, 
живеещи в низините – могат ли да се адаптират 
или са принудени да мигрират? [ което ще ги 
направи „бежанци от климатичните промени“ ]  
Голяма идея 6 – Дискусия върху бъдещето – 
промени в начина на живот / потреблението 
Разбирайки, че климатичните промени ще имат 
ефект върху всички нас в бъдеще, можем да 
променим обстоятелствата, ревизирайки 
сегашните си навици за консумация.   
Ресурси 
Видео от заседание на ООН 
https://www.kathyjetnilkijiner.com/united-nations-
climate-summit-opening-ceremony-my-poem-to-my-
daughter/  или друга версия със снимки 
https://globaldimension.org.uk/wllgoal/climate-
action/ 
3.4 Работен лист с поема Dear Matafele Peinam 
 
 

https://www.kathyjetnilkijiner.com/united-nations-climate-summit-opening-ceremony-my-poem-to-my-daughter/
https://www.kathyjetnilkijiner.com/united-nations-climate-summit-opening-ceremony-my-poem-to-my-daughter/
https://www.kathyjetnilkijiner.com/united-nations-climate-summit-opening-ceremony-my-poem-to-my-daughter/
https://globaldimension.org.uk/wllgoal/climate-action/
https://globaldimension.org.uk/wllgoal/climate-action/


 
 

Изследване и затвърдяване 25 минути   
На фокус: Как се чувстват другите млади обитатели на острова? Пускане на видео [ 2 минути + 
дискусия ]  
Как бихте се почувствали, ако вашата къща потъне под водата заедно с тези на останалите в 
съседство? 
Как влияе повишаването на морското равнище и високите вълни?  
Ако бяхте на мястото на тези младежи, какви щяха да са плановете и амбициите ви? Обсъдете по 
групи. 
Помислете по следните въпроси: 

o Да остана ли да помагам на своята общност? 
o Да си тръгна ли, за да осигуря по-добър живот за семейството си другаде? 
o Какви затрудения ще срещна, ако остана? 
o Защо би било трудно да си тръгна? 

Преподавателят инициира обратна връзка и дискусия в класа 
Заключения и размисли 10 минути  
Време за размисъл: Класът гласува по 3 твърдения [10 минути]  
Това дава възможност на преподавателя да види дали учениците започват да осъзнават 
сериозността на проблема и да разберат какъв избор имат жителите на островите за в бъдеще. 
Преподавателят също така ще може да разбере дали учениците правят връзка между собствените си 
действия, които допринасят за климатичните промени и влиянието, което оказват върху живота на 
хора на другия край на света. 
Въпроси: 
Ще повлияят ли климатичните промени на живота ни? 

7 да 
8 не 
9 не съм сигурен/ на 
10 не знам 

Необходимо ли е правителствата да действат по въпроса? 
o Да, правителствата на най-засегнатите държави трябва да предприемат действия 
o Да, всички правителства трябва да предприемат действия 
o Не, няма какво да се направи 
o Не съм сигурен / на 
o Не знам 

Защо?.................................................................................................................................................... 

 
Ресурси 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RuK6WU-
iKTo 
 
Коментари на жителите на островите 
 
В тази част от темата учениците анализират 
няколко реплики от млади островитяни. 
Учениците гледат видеото и четат 
допълнителна информация. 
Преподавателят ги насърчава да се поставят 
на мястото на младите островитяни и да 
помислят върху решенията, които те трябва да 
вземат за живота си на островите в бъдеще.  
 
 
 
  
 
  
 
 
Учениците трябва да гласуват по 3 твърдения 
и да обяснят личните си убеждения в сесия по 
обратна връзка. 
 
 Преподавателят може да използва резултатът 
от вота, за да обобщи резултатът от наученото 
по темата 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RuK6WU-iKTo
https://www.youtube.com/watch?v=RuK6WU-iKTo


 
 

 

Сесия 4                            

УРОК 4: Климатични промени     

ТЕМА: Как хранителните ми навици и потребителски избор влияят на околната среда в световен мащаб? 

 
Продължителност: 45 минути 
 
Част 1: Дискусия - хранителни навици, нашето семейство, нашият град - каква храна консумираме, колко тя пътува, колко е полезна за нас и за 
природата. 
Продължителност: 15 минути 
 
Част 2: Запознаване с основни факти, свързани с храната и въглеродния отпечатък (графики дадени в края на този документ) 
 
Може да се покаже видеото: 
https://offset.climateneutralnow.org/landingpage_ind_6?utm_source=facebook&utm_medium=ad&utm_content=ed_norton&utm_campaign=calc+fo
otprint+lp 
 
Дискутирайте фактите. 
Каква част от храната ни пътува? 
Каква част от храната изхвърляме? 
 
Част 3: 
Как можем да подобрим това? 
Разделете учениците на няколко групо (по 4-6 човека всяка) и нека съставят списък какво може да направи всеки от тях - лично, в семейството, 
в училището и в града. 
Съставете общ списък с възможните действия. 
Изберете заедно най-важните и възможни 5 и съставете план за действие. 
 

 

https://offset.climateneutralnow.org/landingpage_ind_6?utm_source=facebook&utm_medium=ad&utm_content=ed_norton&utm_campaign=calc+footprint+lp
https://offset.climateneutralnow.org/landingpage_ind_6?utm_source=facebook&utm_medium=ad&utm_content=ed_norton&utm_campaign=calc+footprint+lp


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Сесия 5   - 1 час                     

УРОК 5:   Климатични промени   

ТЕМА: Бъди поколението на промяната. Твоят всекидневен избор определя бъдещето на планетата 

 
Голямата идея 
 
 
Поради потенциално катастрофалните рискове, които носят климатичните промени, учените насърчават световните лидери да приемат 
„принципите за превенция“, за да се съсредоточат върху основния проблем – прекомерна консумация и употреба на изкопаеми горива – 
преди да е станало твърде късно. Това означава, че трябва да променим много аспекти в начина ни на живот. Много действия са необходими, 
за да избегнем най-лошите сценарии, предвиждани от учените. Това включва предприемане на действия както за смекчаване на 
климатичните промени, така и адаптиране. Наложително е правителствата да обмислят въвеждане на закони, които биха попречили на 
реализирането на най-лошия сценарий. Едно от решенията е „промяна в начина на живот“; това повдига въпроса за противоречието между 
общата осведоменост на хората и онези от тях, които реално променят начина си на живот. 
 
Учениците разбират, че действията по проблемите с климатичните промени се извършват световно на 3 нива. Могат да обяснят защо 
действията на всяко ниво са важни, за да се акцентира върху климатичните промени.  
Могат също така да обяснят колко е важна ролята на всеки от нас индивидуално. Учениците разбират, че осведомеността на хората често не се 
припокрива с промяната в начина им на живот. 
 
 
Задачи от преподавател: вкл. групови дейности 20 минути 

Преподавателят обяснява: Цели на темата / Ключови понятия 

Ключови идеи за дискутиране – какво причинява човекът на планетата?  

Има ли значение от къде идва храната, която ядем? 



 
 

Защо климатичните проблеми са важни? 

 

Дейност: обобщение на кратък клип „Какво причиняваме на планетата ни?“ 

Разширена дискусия: 

Въвеждащи идеи  

Дейност 1 Девет диаманта (Diamond Nine) – дейност за взимане на решения чрез предизвикателства, с които да учениците да мотивират 
хората да променят поведението и навиците си за потребление. 

Учениците работят по групи, обсъждат предизвикателствата и ги записват в схемата от 9 диаманти (diamond nine) според това доколко трудно  
мислят, че би било да убедят хората по света да променят навиците си. Разполагат с 20 карти, от които трябва да изберат деветте най-добри.  

 

 

 

 

 

 

Преподавателят обикаля между групите и задава въпроси.  

Клип https://www.radiotimes.com/news/tv/2018-08-29/blue-planet-2-plastic-waste-final-episode/ 



 
 

Тази тема насърчава учениците да обмислят какви действия трябва хората да предприемат, за да намалят влиянието на климатичните 
промени. В тази тема се упражнява груповата дискусия и решаването на проблеми. Ако времето позволява, може да продължи 2 часа.  

Учениците придобиват увереност и знания как да започнат да измислят решения за промяна в навиците на хората и тяхното потребление. 

Ключови идеи  

Голяма идея 6 Дискусия върху бъдещето ни и разбиране, че климатичните промени влияят върху всички ни и положението може да се 
влоши, освен ако не предприемем действия. Учениците разбират, че ако не направим нещо, цялата ни цивилизация е застрашена. 

Голяма идея 7 – учениците разбират, че трябва да бъде повдигнат въпроса за климатичните промени на индивидуално ниво и на ниво 
правителство. Учениците осъзнават, че не е достатъчно само да сме наясно с проблема, но и да се фокусираме върху промяна в поведението 
си.  

Голяма идея 11 – обобщение на анкетите за въглероден отпечатък – намаляване на личния въглероден отпечатък 

Изследване и затвърдяване 30 минути   

Дейност 2 Бъдете поколението на промяната Не игнорирайте младите хора – те имат ключова роля в борбата с климатичните промени  

Учениците дискутират: Какво мисли вашата група? Съгласни ли сте? 

Изявление на групата в дискусия с класа 

Преподавателят насърчава обратна връзка от класа и дискусия, какви действия можем да насърчим хората да предприемат в бъдеще? Колко 
трудно ще е това? 

Дейност 3 – Бъдете промяната: План за устойчив начин на живот Групова задача 

Съставете план за акция с основна идея – убеждаване на хората да променят въглеродния си отпечатък. За първи етап на акцията създайте 
слоган, провокиращ промяна у хората. Напишете предложенията си на листата на флипчарта. Когато сте готови, презентирайте идеите пред 
класа. 



 
 

Помислете към какви поведения на целеви групи се стремите 

• Потребление на енергия у дома / Транспорт / Лични навици: Избор на потребителя / Навици за рециклиране; 

В плана за акцията си включете: 

Слоган за социалните мрежи 

Състезание в социалните мрежи 

Идеи за реклама в YouTube – това може да се изиграе като сцена  

Плакат, убеждаващ хората да променят навиците. 

Преподавателят обикаля между групите и предлага помощ. Тази тема може да се разшири до 2 или повече учебни часа.  

Учениците може да коментират помежду си презентациите с класа / групата 

Заключение и време за размисъл 

До каква степен са важни следните субекти за справяне с климатичните промени? (отбележете с цифра от 0-10) 

Групи и организации -  

Правителства -  

Лица -  

Защо? 

 

 

 



 
 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 

ТЕСТ 

 

Какво е климатична промяна? 

1. Какво представляват климатичните промени? 

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 

2. Какво ще се случи при повишаване земната температура с 4 градуса?: (Отбележете тези твърдения, с които сте съгласни) 

[   ] Ще направят напредналата цивилизация неустойчива 

[   ] Ще доведе до значително намаляване на човешката популация 

[   ] Ще предизвика изчезване на много други видове 

[   ] Няма да доведе до големи промени в човешкия живот 

Посочете причините за това:  

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

ЗАЩО се променя климата? 

3. Винаги ли се променя климата?   [   ] ДА    [   ] НЕ 

 

4. В днешно време покачването на температурата се ускорява далеч над всичко в историята.  

 
       [   ] ДА    [   ] НЕ 
 
 



 
 
5. 97% от учените смятат, че климатичните промени са породени от: 

[   ] Хората използват твърди горива 

[   ] Колите се движат опасно 

[   ] Изгаряне на изкопаеми/твърди горива в миналото 

[   ] Разтопяване на ледниците 

[   ] Слънцето става по- горещо 

 

6. Какво улавя слънчевата радиация като топлина в атмосферата? 

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

 

7. Какъв ефект имат върху изменението на климата описаните по- долу действия: 

(Напишете в скобите едно от следните твърдения: Засилва; Намалява; Зависи; Не знам)  

Отглеждане на говеждо месо  [___________________________]  

Шофиране на кола   [___________________________]  

Използване на слънчева енергия [___________________________]  

Построяване на нова болница  [___________________________]  

Закупуване на нов чифт обувки [___________________________]  

Засаждане на дървета   [___________________________]  

Гледане на Netflix   [___________________________]  

 

КОИ континенти и страни са отговорни най-вече за изменението на климата? 

 

 



 
 
8. Най- големите потребители в света са: 

 
Европа  Африка  Южна Азия  Северна Америка 

 

9. Има ли връзка между миналото индустриално развитие и настоящите климатични промени? 

 
[   ] ДА    [   ] НЕ    [   ] НЕ СЪМ СИГУРЕН/СИГУРНА  
 
 

10. Отбележете приблизително емисиите на въглерод (тонове CO2 на човек годишно) в: 

 
57те държави с най-нисък доход   [   ] по-малко от 1   [   ] 5   [   ] 8 

Северна Америка      [   ] 5    [   ] 12  [   ] 16 

Европа                      [   ] 5     [   ] 9  [   ] 12 

 

КАКВИ последици има от климатичните промени? 

11. Как са свързани следните явления с климатичните промени?  (Класирайте от 1= най- много до 5= най- малко) 

[    ] Миграция 

[    ] Съсипана реколта 

[    ] Затопляне на водите 

[    ] Недостиг на храна 

[    ] Глад 

 

12. Лесно ли е за фермерите в бедните страни да се адаптират към климатичните промени? 

 
[   ] ДА    [   ] НЕ    [   ] НЕ ЗНАМ  
 
Защото  _____________________________________________________________________________________ 



 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

13. Кои форми на живот ще бъдат повлияни от климатичните промени? (Възможен е повече от един отговор) 

[   ] Хора  [   ] Животни   [   ] Растения 

 

14.  Промените в климата ще окажат ли влияние върху твоя живот? 

 
[   ] ДА    [   ] НЕ    [   ] НЕ ЗНАМ  

 

15. Трябва ли правителствата да направят нещо по отношение на климатичните промени? 

[   ] Да, правителствата на най- засегнатите държави трябва да вземат мерки 

[   ] Да, всички правителства трябва да направят нещо  

[   ] Не, нищо не може да се направи  

[   ] Не съм сигурен/сигурна 

[   ] Не знам 

Защо? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

КАК могат да бъдат адресирани промените в климата? 

 

16. Могат ли изброените по- долу да намалят климатичните промени?   

 
Консумиране на малко повече (ресурси)   [   ] ДА  [   ] НЕ 

Растения       [   ] ДА  [   ] НЕ 

Природен газ       [   ] ДА  [   ] НЕ 

Слънчева енергия      [   ] ДА  [   ] НЕ 

Консумиране на по- малко (ресурси)     [   ] ДА  [   ] НЕ 



 
 
 
18. Колко важни са следните участници за справяне с изменението на климата?   (Оценете всеки от 0 до 10) 

[   ] Групи от хора и организации 

[   ] Правителства 

[   ] Индивиди 

19. Какво споразумение свързано с климатичните промени е  подписано от държавите по света през 2015 година? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

20. По отношение на климатичните промени:  

[   ] Мога да променя нещата 

[   ] Не мога да променя нещата 

[   ] Не съм много притеснен/а 

[   ] Не знам 

 

КОИ колективни и индивидуални действия могат да помогнат за справяне с изменението на климата? 

21. Въглероден отпечатък е: 

[   ] Вид вкаменелост 

[   ] CO2, който човек използва 

[   ] Прегоряла пържола 

 

22. Най- добрият начин да намелим своя отпечатък е да: 

[   ] Да ядем по- малко 

[   ] Да използваме по- малко 

[   ] Да пазаруваме разумно 

Посочете пример:  



 
 

 
23.  Назовете успешни примери за колективни действия за борба с изменението на климата 

В моя град/държава:  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
Международни: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 

24. Правите ли нещо реално, за да спрете климатичните промени? 

                    [   ] ДА     [   ] НЕ 

Посочете пример: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ 
 
Въведение към уроците 

Климатичните промени са тема, която засяга всички човешки същества, тя засяга всяка област на планетата, тя е спешен въпрос, тя е свързана с 

индивидуалното и колективното поведение и изисква адекватно ниво на интердисциплинарни знания. 

В проект „Право в целта!“ сме разработили серия от 5 урока, в които се разглеждат различни аспекти на климатичната криза - от въведение 

към специфични детайли. Информацията в предоставените материали е обективна, потвърдена от световни научни организации. Промените в 

климата са основен приоритет за Европейския съюз и ООН, както и за всички нации по света. 

Днешните климатични промени са дългосрочно, мащабно покачване на средното ниво на температурата на Земята, причинявайки изместване 

на метеорологичните модели. Някои модели прогнозират повишения в глобална температура от 4 градуса по Целзий до края на 21 век, което 

би могло да прави нашата цивилизация неустойчива, ще доведе до значително намаляване на човешката популация и ще предизвиква 

изчезване за много други видове. ООН има за цел да запази повишаване на температурата до между 1,5 - 2 ° C до 2050 година, за да избегне 

всичко това. 

По време на проведените часове учениците следва да изградят разбиране за мащаба и спецификите на проблема и да знаят какво самите те 

биха могли да направят - локално и глобално, за решаването на този важен за всички живи същества и човечеството проблем. 

Уроците са интердисциплинарни и биха могли да се проведат по време на различни учебни часове. Материалите са интерактивни, а формата 

на провеждане - чрез игри, създаване на ментални карти, видеа, създаване на план за действие и други активности. 

Уроците са тематично разпределени по следния план за ученици 13-18 години (7-11 клас) 

1. Климатичните промени - какво се случва и влияние на промяната на климата в живота ни днес  

2. Защо климатичните промени се случват? Как те влияят на моя живот и на живота на планетата. Каква е визията ми за бъдещето на 

планетата? 

3. Как влияят климатичните промени на обществото? Трябва ли да сме загрижени? 

4. Храната ни и ежедневните ни избори, въглероден отпечатък и климатични промени. 

5. Бъди поколението на промяната. Твоят всекидневен избор определя бъдещето на планетата. 

 
 
 



 
 

ГОЛЕМИТЕ ИДЕИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В НАШИТЕ УРОЦИ: 
 

1. Какво е климатична промяна?  
Днешните климатични промени са дългосрочно, мащабно покачване на средната глобална температура на Земята, което води до промени във 
времето. Някои прогнози сочат, че покачването на глобалната температура от 4 градуса по Целзий до края на 21 век, би могло да направи 
напредналата цивилизация неустойчива, да доведе до значително намаляване на човешката популация и да причини изчезване за много други 
видове. ООН цели да задържи повишаването на температурата между 1.5 – 2 °C. 
„Климатът на Земята се променя със скорост, която надвишава повечето научни прогнози“ ВКБООН 2018. 
„Най-голямата ни заплаха от хиляди години. „Крахът на нашите цивилизации и изчезването на голяма част от природния свят е на 
хоризонта“. „Сър Дейвид Атънбъро, конференция на ООН за изменение на климата, декември 2018 г. 

 Учениците могат да обяснят значението на заплахата, която климатичните промени потенциално представляват за форми на 
живот на земята. Те са наясно, че скоростта на промяната надвишава повечето научни прогнози и че 1,5 градуса би била разумна 
цел. 

 
2. Ролята на човека 

97% от учените, занимаващи се с климата са съгласяват, че хората са основната причина за изменението на климата, с което се изправяме днес. 
Климатът на земята се променя постоянно и някой учени, занимаващи се с климата все още смятат, че това, което виждаме е естествено. 
Повишаването на температурата, обаче, се ускорява по начин невиждан в историята ни досега. „Изменението на климата вече не е някой 
далечен проблем – случва се тук и сега“. Барак Обама 

 Учениците разбират, че научния консенсус е, че изгарянето на изкопаеми горива от хората е причината за изменението на 
климата днес. Те също така знаят, че има различни гледни точки. 

 
3. Как работи? 

Парниковите газове в атмосферата (като CO2) задържат слънчевата радиация и я затварят във формата на топлина. Консумацията на хората в 
днешно време разчита на изгарянето на изкопаеми горива за енергия, отколкото източници на устойчива енергия. Нуждаем се от тази енергия 
за земеделие, фактори, готвене, строителство, отопление, складиране/изтичане на компютърни данни, коли, самолети и други начини на 
транспорт. 

 Учениците могат да направят връзка между моделите за консумация от човека и изменението на климата. Те могат да обяснят 
процесите, които причиняват изменението на климата, да дадат име на дейностите, които са отговорни и да направят връзките 
между тях и нещата, които те консумират. 

 
 



 
 

4. Индустриални икономики 
Повечето от парниковите газове, които хората за добавили към атмосферата, са вследствие от процеса на глобалната индустриализация (от 
1800г.  нататък) от по-малко развитите страни в света, (в Европа и Северна Америка) и от по-скоро от развитите страни в света (особено Китай 
Индия). Движи се от глобална икономична система, която насърчава свръх консумацията, включително искане за средства за енергия и 
консумиране (особено от богатите по-малко развити страни в света). Резултатът е повишаването на въглеродния диоксид с почти 50% от 1750 
(ерата преди индустриализацията). Повечето хора в света, обаче, все още използват много малко енергия и консумират малко.1 В 57 от най-
малко развитите страни, хората консумират по-малко от 1 метричен тон CO2 на година, докато в Северна Америка хората отделят 16. 4 тона 
CO2.2 Въпроса кой е отговорен за цялото количество CO2 е деликатен. Някои държави произвеждат повече CO2 в последните години, а други 
произвеждат много въглероден диоксид от дълго време. И ако нещо е направено в Китай за някого в Европа, Китай виновна страна ли е за 
въглеродния диоксид? 

 Учениците могат да опишат връзката между развитието на индустриализацията в миналото и сегашното изменение в климата. 
Те могат да обяснят как това, което ние консумираме се превръща в въглероден диоксид (СО2). Те могат да подкрепят вижданията 
си за това кой е отговорен с ясни аргументи. 

 
5. Влияние върху естествената среда 

Изменението на климата влияе върху естествената среда и това може да се види в глобалните температури, затоплянето на океаните, 
повишаването на нивото на водата в световния океан и екстремните метеорологични условия (като горещини, огромни количества валежи, 
наводнения, суша). “Глобалните нива на водите са се повишили с 8 инча през последния век. Скоростта през последните два века обаче е 
почти два пъти повече спрямо тази за предишния век” – НАСА, 2018.  
Влиянието върху хората, животните и растенията. Тези промени биха могли да имат огромни последствия за човечеството и другите форми на 
живот. Най-голямото първоначално влияние в днешно време се стоварва върху: милионите хора, особено в по-уязвимите, горещи страни на 
мнозинството в света, в крайбрежните общества, държавите разположени ниско, както и дивата флора и фауна (особено на Антарктика), но 
изменението в климата постепенно ще повлияе на всички ни. Милиони бедни фермери в по-голямата част от света, които не са виновни за 
създаването на проблема, се опитват да се адаптират към промените като по-горещия климат и различните нива на валежи. С лошите реколти, 
много хора ще бъдат принудени да мигрират, създавайки новия феномен „бежанци заради климата3. Хората бягащи от домовете си „заради 
изменението на климата“ обаче не са правно защитени от конвенцията за бежанците на ООН, тъй като самото изменение на климата не е 
изброено като критерии за определяне на бежанец. Има „средно 22.5 милиона хора заселени поради климата, или от събития, свързани с 
времето, от 2008” ВКБООН 2018).  

                                                 
1 https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2018&dst=CO2pc&sort=des9 
2 https://www.theguardian.com/environment/2011/apr/21/countries-responsible-climate-change   
3 UN Global Compact for Migration July 2018 is the first time governments recognise the  climate migrants ; (https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/06/lets-talk-about-climate-migrants-not-climate-refugees/) 

https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2018&dst=CO2pc&sort=des9
https://www.theguardian.com/environment/2011/apr/21/countries-responsible-climate-change
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/06/lets-talk-about-climate-migrants-not-climate-refugees/


 
 

В Европа събитията, свързани с изменението на климата, вече създават високи икономически разходи (ерозия на крайбрежните земи, бури, 
наводнения, повредена инфраструктура)4 Световната здравна организация и Световната банка се притесняват, че още стотици хиляди хора ще 
умират всяка година поради болести, недохранване и стрес от горещините, и ще доведат 100 милиона хора до екстремна бедност до 2030г.5 

 Учениците могат посочат различните последствия на изменението на климата и как те влияят на хората, животните и 
растенията. Те могат да обяснят как и защо измененията на климата влияят на някои места и общества повече, отколкото 
други, напр. хората в по-голямата част от света. Те могат също да пояснят връзката между изменението на климата и 
миграцията. 

 
6. Дискусия за бъдещето 

Изменението на климата се увеличава главоломно и е „на живот и смърт“6  Глобалният консенсус е, че ние виждаме само първата фаза на 
изменението на климата, която се състои от сравнително малки влияния. Повечето научни модели предвещават много по-драстични промени. 
Можем да очакваме да видим някои от тях в нашето битие. Като обръщаме внимание към проблема за изменението на климата, сме дали 
начало на дискусията как да се справим с основната причина – консумацията на човека. Връзката между преобладаващия модел на 
икономичен растеж и консумацията се разглежда точно сега. Експертите и глобалните организации като Световната банка казват, че 
единствения начин да са намали изменението в климата е да се намалят нетните емисии на въглероден диоксид до нула до 2100г.7 “Ние сме в 
голяма беда…(светът е) много далече спрямо там, където трябва да сме (в преминаването ни в икономика на ниско количество 
въглерод).8  Антонио Гутериш, Генерален секретар на ООН, декември,  2018.  
 

 Учениците разбират, че изменението на климата ще повлияе на бъдещето им и това на всички други на този свят. Те знаят, че 
има много различни възможни бъдеща, и това, което сега правят индивидите и глобалното общество като едно цяло, ще определи 
бъдещето на живота на земята. Те могат да дадат име на последствията, ако не се справим с околната среда и ако не разберем 
изменението на климата като природна заплаха за човешката цивилизация в световен мащаб. 

 
7. Справяне с изменението на климата 

Заради потенциално катастрофалните последствия от изменението на климата учените насърчават световните лидери да приемат „принципа на 
предпазните мерки“, за да се избегнат повратните точки и да се справим с основните причини – свръх консумация и употреба на изкопаеми 
горива – преди да е прекалено късно. Това означава промяна в нашето държание. Много различни видове дейности ще бъдат необходими за 

                                                 
4 https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2018/2811-coacch-review-synthesis-updated-june-2018.pdf) 
5 https://edition.cnn.com/2019/01/16/health/climate-change-health-emergency-study/index.html ; https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health ; 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22787/9781464806735.pdf?sequence=13&isAllowed=y page xi 
6 https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-03/secretary-generals-remarks-opening-cop-24 
7 https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/dd/decarbonizing-development-report.pdf 
8 https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-03/secretary-generals-remarks-opening-cop-24; https://www.bbc.co.uk/news/ science-environment-46398057   
 

https://edition.cnn.com/2019/01/16/health/climate-change-health-emergency-study/index.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22787/9781464806735.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-03/secretary-generals-remarks-opening-cop-24
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/dd/decarbonizing-development-report.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-03/secretary-generals-remarks-opening-cop-24


 
 

да се избегне най-лошия сценарий, предвиден от научните методи. Тези дейности са насочени към мерки за облекчаване изменението на 
климата, и за адаптирането към него. Правителствата са принудени да търсят законови мерки, които да не позволят най-лошите сценарии да се 
развият. Едно от решенията е „промяна в начина на живота“ – това може да означава справяне с противоречието между осведомеността на 
хората за проблема и хора, променящи отношението си към средата, така, че да щадим природата. 

 Учениците разбират, че дейността на изменението на климата се случва на 3 нива в света. Те могат да обяснят защо дейността 
на всички тези нива е важна за справянето на изменението на климата. Те могат да обяснят важността на ролята, на всеки един 
от нас в този процес. Учениците разбират, че често има разединение между осведомеността на хората за проблема и 
променянето на начина, по който хората се държат. 

 
8. Облекчаване и адаптиране към изменението на климата 

Има много дейности, които можем да използваме за да облекчим изменението на климата, включително улавянето на CO2 и намаляването на 
емисии чрез възобновяеми енергийни източници (които идват от естествени източници като вода, вятър и слънце). Възобновяемите енергийни 
източници не свършват както изкопаемите горива, като газ и нефт. Тези дейности включват: 

- Произвеждане на повече „чиста енергия“ от възобновяеми източници, отколкото от изкопаеми горива. (Вятърни турбини и соларни 
панели произвеждат достатъчно електричество за да захранват всички общества, или собствения ни дом). 

- Употребяването на електричеството като основен източник на енергия (напр. за автомобили  и отопление в дома) или, когато е 
необходимо, сменяването с горива, съдържащи по-малко количество въглерод (като биомаса или естествен газ). 

- По-малкото консумиране и изхвърляне на боклуци (напр. създаване на по-ефективни машини и рецклиране) 
- Защитаването и подновяването на естествени въглеродни резервоари (напр. растения, почва, океани), които изваждат въглерода от 

атмосферата.  
 Учениците могат да дадат име на няколко различни видове възобновяема енергия. Те могат да обяснят основните стратегии за 

забавяне на изменението на климата. Те могат да обяснят защо намаляването на консумацията е важна стратегия за намаляване 
на глобалното произвеждане на въглероден диоксид. Учениците могат да обяснят разликата между облекчаването и 
адаптирането към изменението на климата. 

 
9. Дейности 

195 правителства от целия свят се обединиха около борбата срещу „нашата най-голяма заплаха от хиляди години“9 – изменението на климата 
– като подписаха Парижкото споразумение за климата през 2015г. Това цели да засили възможността на страните да се справят с влиянието на 
изменението на климата и да очертае нуждата за колективно действие за ограничаване на цялостната температура. Доклада от 2018г. за 

                                                 
9 https://nypost.com/2018/12/03/un-chiefcalls-climate-change-mostimportant-issue-we-face/ “Even as we witness devastating climate impacts causing havoc across the world, we are 

still not doing enough, nor moving fast enough, to prevent irreversible and catastrophic climate disruption” UN Secretary General, 2018 



 
 

Междуправителствения панел за изменение на климата към ООН10 казва, че глобалните емисии на въглероден диоксид трябва да намалят с 
45% до 2030г. за да задържим повишаването на температурата до 1.5°C11. 

 Учениците могат да дадат име на най-новото междудържавно споразумение, подписано за справянето на изменението на климата 
и могат да опишат основните цели за споразумението. Те разбират, че взетите международни споразумения са засилени от 
индивидуални и колективни действия и навярно няма да решат проблема от само себе си. 

 
И още дейности….. 
Много хора осъзнават въглеродния отпечатък, който създават и намаляват консумацията му – като използват и купуват по-малко, в подкрепа на 
това-  намаляват хранителните отпадъци и количеството дрехи, които купуват, инвестират в електроуреди с нисък разход на енергия, залагат на 
алтернативни източници на енергия и електрически коли, грижейки се за въглеродните резервоари като засаждането на дървета и гори. 
„Защитата на ресурсите ни е толкова важна, колкото е и защитата отвън страната. Иначе, какво трябва да се защитава?“ Робърт 
Редфорт. 

 Учениците могат да обяснят какво е въглероден отпечатък и да обяснят практичните неща, които хората могат да направят за 
неговото намаляване.  Те са наясно, че хората в богатите държави от най-малко развитите страни в света имат много по-големи 
отпечатъци – и, че намалявайки своите отпечатъци допринасяме за колективното усилие да се редуцират измененията на 
климата. 

 
10. Колективни отговори 

Има много колективни групи, които предприемат действие. Организациите на фермерите в целия свят предприемат действия. Хората се 
присъединяват към различни групи, или търсят лоби към организациите, от които са част. Бизнесите отговарят на това „изискване“ като 
осигуряват по-природосъобразни продукти и услуги. Тези колективни и индивидуални действия могат да помогнат на правителствата да 
направят промени в политиката. 

 Учениците могат да обяснят, важността на участието на хората в колективната дейност за изменението на климата и да 
дадат примери за това (напр. залесяване на гори в Кения, лобирането на правителства и др.). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10 https://www.ipcc.ch/sr15/ chapter/summary-for policy-makers 
11 https://www.theguardian. com/environment/2018/ oct/08/global-warmingmust-not-exceed-15c-warnslandmark-un-report 


