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възгледите на авторите. Комисията не носи отговорност за използването на
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Проектът е насочен към прилагане на Целите за
устойчиво развитие на ООН в професионалните
училища. За да се постигне това, се вземат предвид
индивидуалното и структурното ниво на устойчиво

Предизвикателства и цели.

поведение.

На

индивидуално

ниво

учениците

развиват компетенции като критично мислене, които
им позволяват да разсъждават върху ежедневното

Изменението на климата е едно от най-големите

си поведение, и как то може да бъде променено.

предизвикателства и заплахи на 21-ви век. Макар че

На структурно ниво се разглеждат проблемите,

устойчивите действия вече се ценят високо от учащите

които трябва да бъдат решени в европейския

се, те често все още не са твърдо залегнали в основните

контекст, за да се постигнат целите на устойчивото

учебни програми на училищата. Именно тук се намесва

развитие. В допълнение към това, AGRIPOL работи за

проектът „Селскостопанска политика и устойчивост

непрекъснато актуализиране на учебните програми

в

(AGRIPOL),

по „зелени“ професии в професионалните училища, с

финансиран по програма „Еразъм+“. Той илюстрира

цел да се постави по-силен акцент върху опазването

разнообразните влияния на нашия начин на живот

на ресурсите. Екипът на AGRIPOL разработва курс за

върху климата и открива алтернативни възможности

обучение със смесено (дистанционно и присъствено)

за действие въз основа на Общата селскостопанска

обучение за учители от професионалните училища въз

политика (ОСП) на ЕС.

основа на Целите за устойчиво развитие на ООН. Освен

професионалното

образование“

това се предоставят видеоклипове, учебни материали
и модули за обучение. Те са свободно достъпни за
използване в класната стая.
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