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По думите на големия социален трансформатор Мустафа Кемал Ататюрк, „мирът у дома е мир в 
страната, а мирът в страната е мир в света“. 
 С подобно послание Българската платформа за международно развитие (БПМР) обявява седми 
ежегоден конкурс „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ" за училища с принос в прилагането на философията, 
принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални 
граждани и трети конкурс „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ В ДЕЙСТВИЕ“ за училища, носители на приза 
„Глобално училище“ от предходни издания на конкурса на тема: „Мир у дома, мир в света. 
Поканата се отнася и за всички други училища, стремящи се с нови идеи да подготвят учениците си 
за живот в един все по-сложно преплетен свят. 

Конкурсът се организира по повод Десетата юбилейна конференция за глобално образование, 
която ще се проведе през септември 2022 г. в София под името „Образование за мир“. Тя се 
провежда в година на увеличени бежански потоци в резултат от войната на Русия в Украйна, на 
продължаващата война в Сирия, на липсата на стабилно управление в Афганистан и още много 
други конфликти и неразрешени проблеми в света. Подготвяме я в година на запазваща се 
политическа нестабилност в България и на нерешени проблеми с най-близката ни съседка, 
Република Северна Македония. Припомняме и рисковете, които породи кризата с пандемията 
Ковид 19, която все още не е отминала.  

В рамките на конкурса за набиране на проектни предложения ще бъдат подкрепени инициативи, 
които допринасят за постигане на следните ТРИ приоритета: 

 Изграждане на култура на мира в училище и овластяване на уязвими групи 
 Изграждане на разбиране за актуалните проблеми в страната и в света, включително за 

противодействие на дезинформацията и преодоляване на информационното 
неравенство.  

 Повишаване на ангажимента на учениците за опазване на околната среда/във връзка с 
промените в климата. 

Всяко училище може да кандидатства по един от трите приоритета.  
Кандидатите могат да включват в проектните си предложения следните примерни дейности, 
съобразени с фокуса на настоящия конкурс: 

 Инициативи за отбелязване и отличаване на позитивно поведение; 

 Седмица на ненасилието, толерантността, емпатията, срещу тормоз в училище; 

 Създаване на традиция за отбелязване на международните дни, свързани с мира, ненасилието, 
срещу дискриминацията.   



 

 

 Организиране на празник на мира в училище, подготвен от състезание за есе, рисунки и др; 

 Дейности за популяризиране, визуализиране и разпространение на лозунга „Мир у дома, мир в 
света“ 

 Инициативи от типа „Учим се да живеем заедно“ 

 Инициативи за научаване и разбиране на актуален международен конфликт  

 Дейности за противодействие на дискриминацията срещу бежанци и мигранти и други уязвими 
групи в условията на социално-икономическа криза и военен конфликт.  

 Установяване на партньорства на училището с граждански организации и местни администрации 
за предоставяне на подкрепа на бежанци и мигранти;  

 Инициативи за изграждане на партньорства в рамките на мрежата Глобално училище – с 
организиране на онлайн куиз на теми, свързани с приоритетите на конкурса – например за 
състояние на мира и сигурността, за правата на бежанците или на екологична тема; 
 
ЗА КАКВО Е НАГРАДАТА „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“: Наградата „Глобално училище" е учредена през 
2015 г. Конкурсът е отворен за всички училища в България. Неговата цел е да отличи учебни 
заведения, които имат съществуващи добри практики в областта на глобалното образование и 
които планират конкретни бъдещи инициативи в подкрепа на изпълнението на Целите за 
устойчиво развитие (ЦУР).  
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Всяко училище, което би искало да въведе темите за глобално 
образование и Целите за устойчиво развитие, както и училища работили по темата, които искат да 
я продължат. Заинтересованите кандидати участват в конкурса с концепция за дейности. 
Критериите за оценка на кандидатурите са подробно описани в края на формуляра.  
 
ЗА КАКВО Е НАГРАДАТА „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ В ДЕЙСТВИЕ: Наградата „Глобално училище в 
действие" е насочена към учебни заведения, които вече са били отличени с наградата „Глобално 
училище“. Целта е да стимулираме изграждането на национална мрежа, способна да подпомага 
постигането на националните стратегически цели в областта на гражданското образование.  
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Всяко училище, което е получило в предходно издание на 
конкурса приза „Глобално училище“. 
  
НАГРАЖДАВАНЕ: Комисия с представители на Министерство на образованието и науката и 
експерти от групата по глобално образование към Българска платформа за международно 
развитие ще избере най-добрите работи и ще отличи училищата, получаващи приза „Глобално 
училище“ и „Глобално училище в действие“.  
 
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: За да участвате в конкурса попълнете приложения онлайн 
формуляр, описвайки и своя досегашен опит в срок до 31 юли 2022 г.  
Информация за критериите и формулярите за кандидатстване можете да откриете в 
линковете по-долу. 
 
Глобално училище - https://forms.gle/tVyWW7w4Bn1CJyEh8  

Глобално училище в действие - https://forms.gle/czoa4EdYXD92kiPJ8 
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