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АФРИКА - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

(Младежка награда за развитие - 2007) 
 
 

Добре дошли от името на Комисар Луи Мишел 
 

Радвам се да Ви поканя за участие във второто издание на 
конкурса за Младежка награда за развитие, което поставя 
специален фокус върху околната среда и развиващите се страни.  

 
Младите хора на възраст от 16 до 18 години се поканват да участват в конкурса 

като предадат дизайн или артистична творба, която според тях подчертава най-
добре влиянието на промените в околната среда върху развиващите се страни. 
Творческият поглед на участниците ще помогне да се повиши интереса към тези въпроси 
сред техните съученици, учители, семейства и други. 

Страните в Африка са изправени пред едни от най-големите предизвикателства в 
развиващия се свят. В частност районът на юг от пустинята Сахара среща огромни 
проблеми, свързани с глобалното изменение на климата, достъпа до вода и енергия и 
развитието на устойчив туризъм. Тези проблеми са избрани и за теми на тазгодишния 
конкурс за Младежка награда за развитие. Много от развиващите се страни в света 
страдат от последиците на глобалното затопляне на климата, а достъпът до прясна и 
чиста вода е техен основен проблем.  

Националните победители в конкурса и подгласниците им от всяка страна-членка 
на ЕС, заедно с техните учители, ще бъдат поканени на двудневен престой в 
Брюксел. Това посещение ще включва и участие в церемонията по връчването на 
наградите, на която учениците ще получат призовете си като национални победители.  

Голямата награда ще е пътуване до Африка, организирано за печелившите 
ученици и техните учители. Тъй като ЕС играе основна роля за подпомагане на 
сътрудничеството в сферата на развитието със страните от целия свят, основната 
цел на победителите, които ще посетят Африка, ще бъде да видят тази помощ в 
действие. Те ще могат на място да се запознаят с работата по някои проекти за 
подпомагане на развитието в сферата на образованието, включетелно и на свързаните с 
тези проекти инициативи на страните-членки и на Европейската Комисия. С послания 
по темата за глобалното изменение на климата учениците ще могат да дадат своя 
принос към проектите за развитие в Африка.  
 

Луи Мишел,  
Европейски комисар  
за развитие и хуманитарна помощ 



УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
В конкурса за Младежката награда за развитие могат да участват училища от 

всичките 27 страни-членки на Европейския съюз.  
 

• Учениците трябва да са на възраст от 16 до 18 години (включително) към крайния 
срок за предаване на конкурсните проекти. 
• Всички материали трябва да са предадени във връзка с дадено училище. 
• Ограничението е от един конкурсен проект на ученик. 
• Крайният срок за предаване на всички материали е 6 януари 2008. 

 
Конкурсни материали 

Всички конкурсни материали трябва да включват: 
• кратко послание или надпис 
• илюстрация на материала във формата на плакат или мултимедийна 

презентация.  
 

Фокусът на конкурса тази година е Aфрика - устойчиво развитие. Предадените 
материали трябва да отговарят на една от следните три теми: глобално изменение на 
климата, вода и енергия и устойчив/отговорен туризъм. Учениците могат да изберат или 
само една от темите, или комбинация от тях.  
 Данните на училището и посланието към всяка предадена работа трябва да се 
попълнят в определения за тази цел формуляр на този уебсайт. Материалите могат да се 
изпращат или онлайн, използвайки същия формуляр, или по пощата на адреса на офиса на 
Европейската училищна мрежа в Брюксел.  
 Моля, изпращайте материалите си за участие поне 2-3 седмици преди крайния 
срок, за да сте сигурни, че ще пристигнат навреме. Всички материали, пристигнали след 
обявения краен срок ще бъдат дисквалифицирани и няма да се допуснат до участие в 
конкурса.  
 
Посланието 
 Посланието трябва да придружава илюстрацията, напр. то може да бъде заглавието 
на плаката. То може да е написана на всеки един от 23-те официални езика на ЕС. Ако не е 
написано на английски, френски или немски, моля добавете превода му на един от тези 
езици.  
 Посланието не трябва да е по-дълго от 100 знака на всеки един от езиците, на които 
е написано. Посланието трябва да се изпрати чрез определения за тази цел формуляр на 
посочения уебсайт. То може да представлява и част от самата илюстрация на материала.  
 
 
Илюстрацията на материала 
 Конкурсните материали трябва да бъдат представени в една от следните две 
форми: мултимедийна презентация или плакат. 
 
Мултимедийна презентация 
 • Мултимедийна презентация е всяка серия от свързани помежду си посредством 
текст дигитални образи. Може да се използва всякакъв вид визуално изображение, напр. 
снимка, картина, рисунка и др.   
 • Допустимо е използването на аудио, но не и на дигитално видео. 
 • Приемат се файлове в следните формати: Flash (SWF), PowerPoint (PPT), и MP3. 
 • Файловете не трябва да са по-големи от 15 MB.  



 
Плакат 
 • Всеки плакат трябва да включва визуална част и кратко и ясно послание или 
надпис.  
 • Визуалната част може да е във формата на рисунка, картина, колаж и др.   
 • Писменото послание или надписът могат да бъдат или включени в плаката, или 
предадени отделно.  
 • Най-големият допустим формат за плакати, участващи в конкурса, е A3.  
 • За предадените онлайн плаката максималният размер на файла е 500 KB. Приемат 
се файлове от типа JPG, GIF и PDF.  
 
 
Права 
 Европейската училищна мрежа и/или Европейската комисия си запазват правото да 
променят частично правилата и наградите по всяко време. Всички промени ще бъдат 
оповестявани на уеб-страницата на конкурса Младежка награда за развитие и ще влизат в 
сила от датата на публикуването им.  
 
Правни и етични съображения 
 • Всички предадени за участие в конкурса материали трябва да съблюдават 
европейското споразумение за авторски права. Материалите не трябва да съдържат 
становища, факти, информация или цитати, които могат да навредят или принизят дадена 
личност или група хора.   
 • Материалите не трябва да съдържат становища, факти, информация или цитати, 
които могат да насърчат преследването на личности въз основа на техния пол, 
националност, расова принадлежност, професия, мнение или друг вид убеждение. Също 
така е недопустимо конкурсните проекти да насърчават престъпността или нарушаването 
на закона. 
  
Права за разпространение 
 Всички предадени конкурсни проекти са собственост на Европейската комисия. Тя 
си запазва правото да подобрява, редактира, разширява, променя и разпространява 
материалите в Интернет, на СD-ROM или по друг удобен за нея начин, считано от датата 
на изпращането им.  
 
 Формулярите за участие и допълнителна информация можете да намерите с 
уеб-страницата на конкурса на адрес: 
http://www.dyp2007.org/ww/bg/pub/dyp2007/info.htm 
 
 За контакти: Ако имате въпроси или коментари, пишете на следния адрес: 
dyp@eun.org. 
 
 Училищният конкурс Младежка награда за развитие е организиран от ЕУМ 
(Европейска училищна мрежа - European Schoolnet ) и подпомаган от Генерална дирекция 
Развитие на Европейската комисия (European Commission's DG Development). 
 



Ръководство на учителя 
 Надсловът „Заедно от 1957” не е актуален само в контекста на 50-годишнината на 
Европейския съюз. От гледна точка на политиката за развитие този надслов означава 
заедно за един по-добър свят през всичките тези 50 години на сътрудничество. 
Европейският съюз играе водеща роля за създаването на партньорства за развитие в 
Африка. През октомври 2005 г. Европейската комисия прие новата си „Стратегия за 
Африка" с твърдия ангажимент да работи „повече, по-добре и по-бързо".  
 
 Това педагогическо ръководство има за цел да подчертае някои от основните 
въпроси, които стоят на вниманието на ЕС и другите партньори за развитие в Африка. То 
предлага някои идеи и методи за организиране на учебните часове, като набляга на трите 
теми на конкурса за Младежката награда за развитие, а именно: Глобално изменение на 
климата, Вода и енергия, и Устойчив/отговорен туризъм.  
 
Организиране на учебните часове 
 Преди да започнат да работят върху проекта си, учениците трябва да съберат 
колкото се може повече информация по избраната/ите тема/и, за да разберат наистина 
какви са трудностите, свързани с всяка една от тях и какво се прави за разрешаването им. 
Проблемите понякога са доста сложни и дълбокото им разбиране е от 
изключително важно значение за съставянето на подходящо послание.   
 • Съберете информация по дадената тема и я обсъдете в час. Кои са най-важните 
въпроси за учениците? 
 • Помислете за различните фактори, които пораждат даден проблем. Къде започва 
порочният кръг? 
 • Помислете за действията, които се предприемат за подобряването на ситуацията в 
Африка. Какво могат да направят организациите и хората в Европа, за да помогнат? 
 • Ако решите да направите собствено предложение за решаването на даден 
проблем, помислете предварително за възможните странични ефекти.  
 
Планиране на проекта за участие в конкурса 
 Постарайте се нагледното представяне на материала ви да е семпло и находчиво и 
да се връзва добре с посланието към него. Ето някои ключови въпроси и теми, които могат 
да ви помогнат в подготовката. 
 • Какво точно искате да подчертаете? Опитайте се да сте максимално фокусирани 
върху идеята си и избягвайте да си поставяте прекалено нереалистични цели.  
 • Как смятате да подредите графичните елементи?   
 • Какво ще предпочетете: символичното изразяване или буквалното представяне?  
 • Създайте интерес към вашата творба. С какво тя ще обогати този, който я види? 
 • Посланието трябва да е много кратко. Направете всичко възможно то да е ясно и 
да се връзва добре с графичната част на проекта. 
 • Бъдете позитивни. Стремете се да покажете не само съществуващите трудности, 
но и начините, по които те се разглеждат и напредъка в решаването им.  
 • Опитайте се да сте оригинални. С какво вашият проект се отличава от 
останалите? 
 
1. Глобално изменение на климата  
 • Изменението на климата е глобален проблем, който изисква да се предприемат 
спешни мерки. Не можем да си позволим да седим безучастно - ако го направим, 
рискуваме това да има сериозни последици за нашата сигурност.  
 • Изменението на климата се изразява главно в ефекта на глобалното затопляне, т.е. 
причиненото от човешката дейност постоянно повишаване на средната температура на 
въздуха и водата в океаните на Земята.  



 • Без да е един от основните замърсители, Африка търпи сериозни последици от 
влиянието на глобалното изменение на климата. Глобалното затопляне благоприятства 
екстремните атмосферни условия. То причинява обезлюдяването на някои райони в 
Африка и наводняването на други. Екстремните атмосферни условия влияят на 
обработваемите земи и разширяват обсега на някои много сериозни болести.   
 
2. Вода и Енергия 
 • Достъпът до прясна вода е основно изискване за устойчиви условия на живот на 
хората в Африка. Чистата вода е ценен, но за съжаление и доста ограничен, ресурс. 
Липсата на вода влияе не само върху околната среда, но и директно върху здравето и 
живота на хората. Много от държавите в Африка са изправени пред проблема на 
стремителното нарастване на населението и урбанизацията. Начинът на живот на хората 
се променя бързо и изисква съответстващи мерки, осигуряващи равноправен достъп до 
източниците на чиста и безопасна за здравето вода.   
 • През 2002 г. ЕС стартира Европейската водна инициатива (EUWI) на Срещата на 
върха в Йоханесбург, за да даде своя принос в достигането на Целите на хилядолетието 
за развитие. На национално ниво ще бъдат разработени планове, които ще помогнат да се 
осигури адекватен и равноправен достъп до безопасни водни ресурси.  
 На същия форум ЕС стартира и Европейската енергийна инициатива (EUEI). 
Енергията играе основна роля в премахването на крайната бедност. Пропорционално на 
броя на населението си Африка има най-ниските показатели в света по отношение на 
достъпа до енергийни ресурси. За набавяне на енергия за готвене и отопление и до днес 
много от хората, живеещи в Африка, все още разчитат на традиционните натурални 
източници, напр. дърва, селскостопански остатъчни продукти и тор. Промяната към 
модерни енергийни услуги е крайно необходима и то не само за постигането на 
икономически разтеж. Домовете, училищата и болниците имат нужда от енергия, за да 
улеснят и осигурят по-добре живота на всеки един от нас.  
 
3. Устойчив/отговорен туризъм 
 • Международният туризъм продължава да се развива и вече е заел мястото си на 
една от най-важните световни индустрии.  
 • Изразът „устойчив туризъм” включва идеята за отговорен туризъм, приемайки че 
туристите уважават и се стремят да опазват околната среда, икономиката и особеностите в 
социално и културно отношение на местата, където пътуват, като запазват техния баланс. 
Устойчивият туризъм има огромно значение за Африка. Пътуването до по-бедните страни 
катo цяло е по-евтино за пътуващите (туристи), а и обикновено е в помощ на икономиката 
на страната-обект на туризма. Местните фирми могат да извлекат полза от туристите като, 
например, им продават своята продукция.     
 • И въпреки това, възможните ефекти от туризма трябва внимателно и реалистично 
да се обмислят предварително, за да се избегне нанасянето на сериозна вреда на 
страните от Африка, тяхното население, тяхната култура и традиции.  
 
Знаете ли, че: 
 
- Африка е вторият по големина и брой на населението континент в света 
- 18 от 20-те най-бедни страни в света се намират в Африка 
- ЕС е най-големият доставчик на помощ за развитие в Африка 
- ЕС е най-важният търговски партньор на Африка 
- Помощта на ЕС за Африка ще нарастне с две трети, т.е. от приблизително 17 милиарда 
евро през 2003 г. на общо приблизително 25 милиарда евро на година през 2010.   
 
 



 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Линкове: 
 
Европейска Комисия - Генерална Дирекция Развитие 
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
Europe cares  
http://ec.europa.eu/development/Geographical/europe-cares/index_en.html 
EU Press Pack: Стратегия за Африка (EN, FR, DE)  
http://europa.eu.int/comm/press_room/presspacks/africa/index_en.htm 
Обединените Нации - Цели за Развитие на Хилядолетието  
http://www.un.org/millenniumgoals/ 
Доклад от 2005 г. на проекта за Хилядолетие на Развитието  
http://www.unmillenniumproject.org/reports/index_overview.htm 
 
Глобално изменение на климата: 
EU's Contribution to Shaping A Future Global Climate Change Regime 
http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm 
Обединените Нации – DEWA Aфрика 
http://www.unep.org/dewa/Africa/ 
Африка - Поглед към Околната Среда 
http://www.unep.org/dewa/Africa/publications/AEO-1/ 
 
Вода и Енергия 
Европейската Водна Инициатива 
http://www.euwi.net/ 
EU Energy Initiative 
http://ec.europa.eu/development/Policies/9Interventionareas/WaterEnergy/energy/initiative/index_en.htm 
Energy for a Changing World 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm 
 
 
Устойчив/Отговорен Туризъм 
Global Development Research Center 
http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-tour.html 
Програмата за Околна Среда на Обединените Нации 
http://www.uneptie.org/pc/tourism/sust-tourism/about.htm 
UNWTO-Устойчиво развитие на туризма 
http://www.world-tourism.org/frameset/frame_sustainable.html                                                                 
Wikipedia Устойчив/Отговорен Туризъм  
http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_tourism 
                 
 
 Бел. на ред.: На всички български участници – надяваме се те да бъдат много, пожелаваме 
достойно представяне в конкурса и успех! Очакваме този своеобразен прощъпулник на българските 
училища в ЕС да се превърне в празник и да донесе много радост и заслужена гордост както за учениците, 
така и за техните учители и родители. На добър час! 


