
Глобално 
образование



Климатични промени
WWF работи за глобално споразумение по промените в климата

Времето в България става все по-екстремно
Промените в климата са най-голямата заплаха за природата и човечеството през ХХІ в. 
Данните показват, че 15-те най-топли години на Земята са били през последните 20 години. В 

България се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури 
и тежки наводнения с разрушения и жертви.

Климатът южно от Стара планина става все по-средиземноморски, а на север 
плодородните земи бавно се опустиняват. Снежните месеци в планините намаляват. Сняг 

започва да вали след Коледа, а така се променя количеството вода, с което разполагаме през 
годината.

WWF работи за действащо глобално споразумение по промените в климата. Всеки човек 
също може да предприеме стъпки в ежедневието си, с които да ограничи въздействието си 

върху климата, без да влошава качеството си на живот.

WWF провежда всяка година „климатично турне”, по време на което всеки може да научи 
повече за проблема и какво да предприеме лично. WWF е създател на глобалната инициатива 

„Часът на Земята”, по време на който хората могат да покажат, че искат да се направи нещо 
сериозно по промените в климата.

https://www.wwf.bg/get_involved/earthhour/


Населението на Земята се увеличава 
с около 90 милиона души на година! 

Вследствие на това енергийните 
потребности нарастват с 50% на 
десетилетие!

ЕНЕРГИЯ – ЕКОЛОГИЯ - БЪДЕЩЕ



Ресурсите на Земята са ограничени. Учените са изчислили, че въглища 
ще има още 200 години, а нефт и газ – само 50 години. Тези изкопаеми 
горива са се формирали в земните недра в продължение на милиони 
години.

Ако ги изразходим изцяло, ще трябва да почакаме още толкова, за да се 
образуват отново.



България е страна, бедна на енергийни ресурси, и внася над 
половината от необходимите й количества. За тяхното закупуване 
страната ни изразходва около една пета от брутния вътрешен 
продукт.



Голяма част от енергоносителите – дърва, въглища, природен газ, 
електрически ток и други, се изразходват за битови нужди: за 
отопление, осветление и за работата на електрическите уреди.



За отоплението на дома се изразходва най-много енергия, защото то е 
свързано с най-големи загуби.



Архитектите и строителите 
проектират подходящи 
конструкции и прилагат нови 
строителни материали и 
технологии за намаляване 
загубите на топлина.



Сгради със сферични и цилиндрични форми, имащи голям обем, 
но малка околна повърхнина



Повече прозорци с южно изложение, остъклени тераси и зимни градини



Уплътнения, щори и пердета на прозорците



Изолации на пода и стените



Енергоспестяващи лампи и уреди

Една енергоспестяваща лампа от 11 W излъчва същото количество 

светлина като лампа с нажежаема жичка от 60 W.
 



При изгаряне на горивата за отопление, транспорт и производство 
на електрическа енергия в атмосферата се отделят годишно 26,5 
милиарда тона въглероден диоксид – един от парниковите газове. 
Всяка година това количество се увеличава с 0,5 милиарда тона.



Промените, причинени от парниковия ефект, са необратими: глобално 
затопляне, разтопяване на ледовете, наводнения, нови пустини...

Въпросът вече не е „Дали?“, а „Кога?“. Никога по-рано апокалипсисът не
е изглеждал толкова реален и неизбежен, колкото сега.



Затова усилията на 
човечеството са насочени към 
използването на други 
(алтернативни) енергийни 
източници, които са 
неизчерпаеми (възобновяеми) 
и екологично чисти.



Фотоволтаичните елементи преобразуват светлината в електричество.



Слънчевите термокули са системи с концентриране на светлината.



Слънчевите колектори служат за директно нагряване на водата от 
слънчевата енергия.



Вятърните електрогенератори и турбини са едни от най-ефективните
преобразуватели на енергия.



Приливите и отливите са естествен и неизчерпаем източник на енергия.



Хидроенергийните централи превръщат кинетичната енергия на 
течащата вода в електрическа енергия.



Геотермалната енергия е резултат от извличането на топлината на 
земното ядро. Това става чрез термалните води, чрез вулканите или 
чрез принудителното вкарване и загряване на вода в горещите земни 
недра.



Биомаса са дървесината и много други видове растения, както и 
органичните съставки на битовите и промишлените отпадъци, които 
могат да се използват за производство на горива, химикали и енергия.





Докато възрастните си блъскат 
главите какво трябва да се 
направи в бъдеще, ти можеш да 
започнеш сега с най-лесното:



Изгасяй лампите!

При производството на енергията, 
необходима за 5 електрически 
лампи, се отделят в атмосферата 
около 400 кг въглероден диоксид 
годишно.



Изключвай зарядното устройство 
от контакта!

Дори когато в него не е включен 
телефон, то консумира толкова 
електричество, колкото при 
зареждане.



Не презатопляй помещенията в 
къщата!

Ако се поддържа само с един 
градус по-ниска температура, 
годишната емисия на въглероден 
диоксид ще се намали с 300 кг и ще 
се облекчи бюджетът на 
домакинството.



Не забравяй прозорците 
отворени!

Така ще спестиш до 50 % от 
необходимата за отопление 
енергия.



Събирай отпадъците разделно!

С един килограм рециклирана 
хартия се спасяват от отсичане две 
дървета и се спестява толкова 
енергия, колкото изразходва едно 
домакинство на месец.   



Сукуленти и кактуси







Пана от капачки





МИГРАЦИЯ



Миграцията е характеристика на човешкото съществуване и на нашия 
взаимозависим свят
- Миграцията е глобално явление. Миграцията е вътрешна и външна.
- Исторически потоци на миграцията.
Отговорете на въпросите:
o Къде по света имате информация, че съществува миграция?
o Какви според вас са причините за това?
o Можете ли да посочите исторически, природни и др. събития, довели 
преселение на хора?
o Да помислим заедно: Имате ли близки в семейството, който са от други 
държави или такива, който живеят в други страни по света? Дискутирайте 
причините поради който смятат, че тези хора са мигрирали. Какво знаете за 
тези държави, какви са техните впечатления от разказите на близките.







Миграцията е право на човека(чл.13 от Всеобщата 
декларация за правата на човека). Това право включва 
свободата на движение в рамките на дадена 
територия, избирането на местожителство, 
правото на напускане на която и да е държава и 
правото на връщане в собствената държава.
„Мирни“, „насилствени“ и „принудителни“ миграционни 
потоци е имало през цялата история на човечеството. 
Пример за принудителна миграция е 
Трансатлантическата търговия с роби , елемент от 
световната търговия с роби, при която в периода от 16 
до 19 век между 10 - 12 милиона африканци са 
принудително премесени от Африка в Америка.
Миграцията днес често е свързана със събития в 
миналото. Европейските насилствени колонизации на 
15-20 век на части от Азия и голяма част от Африка и 
Америка водят до “мирна” миграция в Европа през 20 
век.
Има най-различни причини, поради които хората 
мигрират, и могат да назоват някои ключови фактори 
„привличащи“ и „принудителни“.



Миграционните потоци в света все по-често са предизвикани от бедност и природни
бедствия. Това е свързано с нарушения на изконните човешки права и може да се приема като повод за 
получаване на статут на мигрант/бежанец. Климатичните промени изострят бедността, причиняват 
конфликти, засилват нестабилността. Бедността от своя страна е мощен фактор за миграция на големи 
потоци хора от по-бедните към по-богатите държави, както и на „вътрешната“ миграция. 
Помислете: Каква е връзката между климатичните промени, неравенствата между страните и 
миграцията? 
Кой са причините и следствията от това взаимодействие? Как биха могли да бъдат решени?
КАКВО Е БЕДНОСТ? Дайте примери за следните твърдения:

Бедността не е само за пари, става въпрос също за други неща
Ако сте бедни, има вероятност да бъдете по-болни
Няма реална бедност в нашата страна
Фактът, че има бедни хора в света, наистина не ме засяга
Същото е да си беден, където и да живееш
Възможно е бедността да свърши 

Разликата в икономическото, политическото и социалното развитието на държавите, както и промените 
в климата са двата основни, мощни двигатели на миграцията. Изменението на климата може да повлияе 
отрицателно върху възможностите на хората в много страни по света да произвеждат храна и да 
оцеляват.
Миграцията се извършва вътрешно и международно. В наше време най-големите международни 
миграционни потоци са от богати към други богати страни и от по-бедни към други по-бедни страни



Миграцията от бедните страни към по-богатите в света е следствие от разликата в равенствата. 
"Паричните преводи към дома“ могат да подкрепят развитието и да ограничат разликата в 
равенството.
Миграцията е динамичен, непрекъснат процес, който протича на местно, национално и международно 
ниво. 

Предизвикателства пред приемащите „мигранти“ страни и общности са разнообразни и 
многопластови. Местните общности може да изпитват затруднят да се адаптират към хората с 
различен начин на поведение и често имат опасения относно негативното въздействие, което 
присъствието на чужденците може да окаже върху върху живота им. Въпреки това, миграция 
всъщност често носят и ползи за приемащите общности - като нови идеи, по-голямо богатство, и 
работна ръка.
Процесът на миграция води до създаването на нови културно разнообразни общества, повдигащи 
въпроси какво е многообразието и как да живеем в разнообразно общество. Миграцията повдига 
въпроси за това как виждаме „себе си“ и „другия“.
Държавите се опитват да контролират и намалят миграцията, например чрез изграждане на 
физически бариери, приемане на закони за ограничаване на облагите, инвестиране в по-бедните 
страни и подпомагане на разрешаването на конфликти.

Много известни хора, учени, музиканти, спортисти са мигранти в други страни. Напр. Зигмунд Фройд, 
Витор Юго, Карл Маркс, Рудолф Нуреев, Салма Хайек, Натали Портман и др. 
Помислете, можете ли да дадете пример за ваш любим изпълнител, спортист или актьор, който е 
мигрирал?







Равенство и международно 
неравенство 

Вече трети ден в американския щат Минесота хиляди излизат на протест срещу 
полицейското насилие. Причината: смъртта на тъмнокож американец, заловен от 
полицията след опит да плати в супермаркет с фалшива банкнота от 20 долара. 
Междувременно губернаторът на щата Минесота Тим Уолц се видя принуден да повика 
Националната гвардия, тъй като част от протестите преминаха в безредици и 
плячкосвания. Протестите обхванаха и столицата на северния американски щат - Сейнт 
Пол.
Мъжът от афроамерикански произход, станал жертва на полицейско насилие в 
Минеаполис, се казва Джордж Флойд. На публикувано в интернет видео, заснето от 
минувач с мобилен телефон, се вижда как бял полицай притиска с коляното си гърлото на 
задържания и повален на земята мъж в продължение на цели 8 минути. Тъмнокожият мъж 
няколко пъти успява да каже, че не може да диша, както и че усеща болки. Въпреки това 
От записа става още ясно, че въпросният служител, както и придружаващите го негови 
трима колеги са игнорирали напълно протестните подвиквания на хората наоколо. След 8-
мата минута 46-годишният Джордж Флойд изпада в безсъзнание. Той е откаран с линейка 
в болница, където по-късно умира.
Полицаят, полицаят не отмества коляното си от гърлото му.  
притискал с крак гърлото на задържания, както и тримата му колеги, присъствали на 
сцената, вече са уволнени. Но срещу тях не са повдигнати обвинения. И това гневи още 
повече протестиращите. Междувременно ФБР започна разследване за възможно 
нарушаване на правата на жертвата.













Благодаря Ви за 
вниманието!



ИЗГОТВИЛИ:

Адриана Точева 
Силвия Антонова  
Борислава Тодорова


