През септември 2015 г. стартира глобалната инициатива „Най‐големият урок в света“.
Хиляди учители и ученици от целия свят взеха участие, за да помогнат да направим
нашата планета справедлива, здрава и устойчива.
В България над 17 000 ученици от 26 училища от столицата, 144 от малки, средни и
големи градове и 40 от села, както и читалища се включиха в глобалната инициатива,
която се осъществи под патронажа на Министерството на образованието и науката,
подкрепена от УНИЦЕФ в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на
ООН.
Целта е младото поколение да се запознае с новите глобални цели за устойчиво
развитие и да поеме ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.
17‐те глобални цели за устойчиво развитие се стремят към 3 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" 2016 г. в България

Министерство на образованието и науката е партньор за втора поредна година
на УНИЦЕФ България в инициативата за популяризиране на глобалните цели за
устойчиво развитие и ще насърчи всяко училище в България да запознае децата с тези
цели, като проведе урок или поредица от уроци в рамките на учебната 2016‐2017 г.
Всяко училище следва да заяви своето участие в глобалната инициатива, като
попълни и изпрати кратък формуляр, който можете да намерите на следния линк
http://bit.ly/2bIEf4d до 31.12.2016 г. Във формуляра следва да отбележите
конкретната дата или да посочите месец за планирания урок/уроци. Планове на уроци,
както и допълнителни материали, разработени за различни възрасти, ще намерите на
сайта на УНИЦЕФ България http://unicef.bg в секция “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 15 години.
Нека заедно да вдъхновим младото поколение, като започнем промяната от всяка
класна стая и от самите нас!

