
 

През септември 2015 г. в света стартира глобалната инициатива „Най-големият урок в 

света“. Хиляди учители и ученици от целия свят участват, за да направим нашата планета 

справедлива, здрава и устойчива.  

До момента в България над 120 000 ученици от цялата страна се включиха в глобалната 

инициатива, която се осъществява под патронажа на Министерство на образованието и 

науката и е подкрепена от УНИЦЕФ. 

 Целта е да запознаем младото поколение с Глобалните цели за устойчиво развитие и 

да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета. 

17-те глобални цели за устойчиво развитие  се стремят към три изключителни 

постижения до 2030 година в трите основни измерения на устойчивото развитие – 

икономическо, социално и екологично, а именно:  

:: Да изкореним крайната бедност; 

:: Да се справим с неравенствата и несправедливостта; 

:: Да се справим с климатичните промени. 



 

Глобалните цели за устойчиво развитие бяха подписани от лидерите на 193 страни по 

света и бяха представени на 25 септември 2015 г. от Организацията на обединените 

нации. 

"Най-големият урок в света" в България  

За пета поредна година Министерство на образованието и науката и УНИЦЕФ 

България са партньори  в инициативата за популяризиране на Глобалните цели за 

устойчиво развитие и насърчават всяко училище в България да запознае и ангажира 

децата и младежите в постигането им като проведе урок или поредица от уроци, 

посветени на целите.  

Всяко училище следва да заяви своето участие в инициативата като попълни и изпрати 

кратък формуляр, който се намира на следния линк http://bit.ly/2mhqdiO  

Във формуляра следва да отбележите конкретната дата или да посочите месец за 

планирания урок/ уроци. Планове на уроци, както и допълнителни материали, видеа, 

плакати, разработени за различни възрасти, ще намерите на сайта на УНИЦЕФ България 

https://www.unicef.org/bulgaria/най-големият-урок-в-света  

Присъединете се към учители и ученици от целия свят в популяризирането на Целите. 

Нека заедно с младите хора да научим най-важния глобален урок, който ще има 

решаваща роля за живота и бъдещето на Земята през следващите години. 

Изпратете ни снимки и др. материали от проведените уроци, а ние ще издадем 

специален сертификат на името на Вашето училище, за да покажем, че сте активен 

партньор на УНИЦЕФ и Министерство на образованието и науката в мисията да 

постигнем Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 г., за да заживеем в един по-

добър, справедлив и по-отговорен към планетата свят. 

Нека заедно да вдъхновим младото поколение като започнем промяната от всяка 

класна стая и от самите нас!  

 

http://www.unicef.bg/galeriya/Nay-golemiyat-urok-v-sveta-v-snimki/69
http://bit.ly/2mhqdiO
https://www.unicef.org/bulgaria/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0

