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Независим институт по въпросите на 
околната среда 

 - Основан от източногермански учени – последователи на 
движението за граждански права през периода на промяната 1989-
1990 г. 

- Мотивация: да направи достъпна околната среда и мотивира 
публично участие в опазване и изследване на околната среда. 

- Основни области на настояща дейност: опазване на климата, 
природозащитно образование, екологично законодателство, 
публично участие 

- По-подробно: практически ориентирани изследвания, консултиране 
във връзка с екологичното законодателство, организиране и 
изследване на публичното участие, разработване на учебни 
материали, практическо преподаване по линия на проекти, 
свързани със смекчаване на последиците от изменението на 
климата и енергийни въпроси. 
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Идентифицирани фактори на успеха на 
 екологичното образование 

Базирани на 25-годишна дейност на института и въведени в 
международния проект „Образование и участие в изменението на 
климата” 

 
- Свързват зависещи от възрастта знания и практически дейности с 

фокус върху ежедневната заобикаляща среда на деца/младежи 
 

- Имат практическа насоченост към планиране, изпълнение и 
оценяване на един проект като възможно най-самостоятелно 
организиран, децата/младежите приемат необходимостта и 
възможностите да направят нещо, свързано с изменение на климата 
по по-добър начин вместо само да слушат за него. 
 

 
 
 



Допълнителни фактори на успеха 

 - Са свързани с участие 
Ако на децата/младежите им се даде възможност за собствено 
участие в изследването и правенето на предложения за 
усъвършенстване – и ако тези предложения са взети сериозно 
предвид и по възможност биват използвани – те научават, че могат да 
влияят върху заобикалящата среда и обществото 
 
- Са включени в учебния план, за да помогнат на училището да 
осъществява обучение по въпросите на климата като част от 
останалите задачи, които трябва да изпълнява 
 
- Са подпомогнати от специални учебни материали за различни 

възрастови групи и образователни предмети, за да подпомогнат 
учители и образователни дейци да провеждат обучение по 
въпросите на климата, ако такова не е включено в учебния план. 
 



Примери за „мотивиране“ на филмови 
поредици 

 

Източник: The earth has fever, видеоматериал от 
международния летен университет 2010, KMGNE 

http://www.ufu.de/de/bildung/filme.html


Примерен проект, отговарящ на факторите 
на успеха  

 
- енергоспестяващи проекти 50/50 в училищата, свързващи 

фокусираното върху поведението на потребителите обучение по 
проекти с препоръки за малки инвестиции и подобрено 
стопанисване на сгради 

 
- ментални стимулатори: познания за изменение  
     на климата и стимул 50/50  
 
- 50/50 придоби европейско измерение с Euronet 50/50 2009-2012: 

разработване на проектни материали на базата на опита на UfU и 
изпълнението на проекти 50/50 в 50 училища в 9 държави. 
 
 
 
 



Потенциални икономии  
Потенциал за спестяване на средно голямо училище 

 
- Икономии 10 - 15 %   Икономии 80 – 90 % 

 
- 100 MWh от отопление 

- 10.000 kWh от ел. Енергия 

- 40 t CO2  

- 5.000 евро 

 
 
 
                     1 К по-ниска температура води до 6 % икономия на енергия 
 
 

 
 



Euronet 50/50 max 

• Започва през 2013 г. 
 

• Понастоящем – 14 проектни партньори от целия ЕС 

 

• Преработени и обогатени учебни материали  

 

• В момента участват 500 училища и 50 публични сгради 

 
 



Учебни материали по проект Euronet  



Euronet Методология 
 9 стъпки за успешен проект 50/50 
 

1. Създаване на екип по енергийни въпроси 
2. Енергийна обиколка с участие на вътрешно лице, запознато с 

проблемите 
3. Теоретично начало 
4. Енергийна обиколка 
5. Дългосрочно изследване на температурата 
6. Оценяване на резултатите – правене на предложения за 

решение на проблемите  
7. Публично докладване пред училището 
8. Оповестяване на мерките, за които са необходими дребни 

инвестиции 
9. Използване и предоставяне на инфомация за средствата, които 

училището получава за своите усилия 



 
Стъпка 1 

Създаване на енергиен екип 
 

Състоящ се от: 

- eдин учебен клас или една заинтересована група (която може да се 
формира от говорителите по енергийните въпроси на всички класове) 

- домакина на училището 

- 1-2 учители 

- външния поддръжник (UfU) 



 
 

Стъпка 2 

Извършване на енергийна обиколка с 
участие на вътрешно лице 

 
 

 

Училищният директор, ангажираните с проекта учители, домакинът на 
училището и външният партньор извършват енергийна обиколка на 
училището. 
 

Цел: 

- Оценяване на ситуацията в училището (отоплителна система, 
състояние на сградата вкл. мазето, тавански помещения, изолация и 
др.) 

- Откриване на възможносто за успешни опити на учениците 



Стъпка 3 

Теоретично начало 

На този етап темите са: 

- изменение и опазване на климата  

- икономия на енергия, енергийна ефективност и възобновяема енергия 

- Въведение 

Цел: 

Създаване на положително разбиране, че има възможност да се направи 
нещо за климата 

 

„Не всичко е загубено – ако действаме сега” 

„Аз мога да направя нещо, което ще има положителен ефект” 

 

 

 



Стъпка 4 

Енергийна обиколка 

Енергийният екип предприема енергийна обиколка в училището, която 
включва: 

-  Отоплението – следвайки естествения ход на процеса вкл. системата за 
управление  

-  Осветлението и други видове използване на ел. енергия 

-  Вода 

-  Боклук 

 



Отоплителното мазе 



Измерване на температура и 
осветление 



Стъпка 5 

Дългосрочно изследване на температура 

Енергийният екип обследва температурата във всички стаи на училището 
в продължение на 2 седмици. 

 

В същото време те наблюдават как техни съученици „експлоатират” 
сградата (начин на проветряване на стаите и регулиране на 
отоплението, записване на свързани с температурата оплаквания и 
други енергийни потребления 

 

 



Дългосрочен температурен профил 
of one room 



Температурен профил на училището 
Използвайки план на училището, всички стаи се оцветяват в зависимост от 

резултатите от изследването (твърде топли, добра температура, твърде 
студени 

 



Стъпка 6 

Предложения за решения 
Енергийният екип разработва предложения за решение 

Те могат да включват: 

  

- Предоставяне на информация за това как да се работи с прозорците и 
отоплението 

- Маркиране на ключовете за осветлението 

- Промяна в подаването на топлата вода 

- ........ 



Маркиране на ключовете за осветление 



Информация на вратата на класната стая 



Стъпка 7 

Публично предоставяне на 
информация в училището 

 

Правете добри неща и говорете за тях 

Може да сте велики – но може и никой да не знае за това 

- Направете стенвестник 

- Появявайте се на училищни събития 

- Направете семинар в седмицата на проекта 

 



Направете постери и разкажете на съучениците си 



Стъпка 8 

Комуникирайте мерките, които се 
нуждаят от малки инвестиции 

 

 
Понякога малки суми пари могат да доведат до голяма 
промяна, затова съставете списък на нещата, които трябва 
да се направят с малки средства и се обърнете към 
училищната администрация (спонсорите). 

 



Стъпка 9 

Използвайте и комуникирайте 
информация за средствата, които 

училището получава за своите усилия   

 
Кажете публично на училището колко енергия и CO2 е 
икономисало/избегнало училището, колко пари получава за 
целта и се опитайте да вземете съвместно решение за това 
какво ще правите с тях. 

 



Допълнителна информация: 

http://www.euronet50-50max.eu 

 

Много благодаря за вниманието! 
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