
 

 
 

Зелено образование за дигиталните 
поколения 

/Green education for digital generation/ 

 
Център за професионално обучение към 

КРЕАТИВНОСТ ЕООД ви кани на безплатен 

уебинар на 19. 05. 2022 г., посветен на 

Зеления преход, който ще се проведе в 

рамките на Европейската седмица на 

професионалните умения 
 

 

 

Уебинарът е посветен на Зеления преход и е насочен към 

образователните институции и бизнеса в България.  

Основната идея е, че Зеленият преход е начин на мислене и 

образование, който се залага още от най-ранна детска възраст, преминава през 
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формиране на интереси в началното и средното образование, докато се стигне 

до осъзнат избор на професии, които да разгърнат потенциала на всеки на 

работното място. 

Изхождайки от факта, че една от най-важните характеристики на 

дигиталните поколения, е грижата за природата, поставянето на акцента върху 

зеленото мислене би довело до креативни идеи, които да формират 

образователни пътеки за бъдещо развитие и да се превърнат в пряк път към 

прилагането на идеите в бизнес средите. 

Широко проучване на Beano Studios установява, че 59% от 

поколението Alpha смятат, че решаването на извънредната ситуация в областта 

на климата е основен приоритет, но че 82% не вярват на правителството да го 

направи. Ето защо и в детските градини, и в училищата трябва да се постави 

специален акцент върху развитието на критическото мислене и уменията за 

решаване на проблеми, така че учениците да бъдат оборудвани да виждат 

проблемите от различен ъгъл и да формулират свои собствени решения за този 

толкова наболял проблем, но в същото време толкова близък и важен за 

родените в ерата на дигиталните технологии, които сякаш са петият елемент на 

природата. 

На уебинара ще се обсъдят идеи за необходими професии на 

бъдещето, свързани със зеления преход, тематични направления за изучаване 

в детската градина и в училище, както и ще ви запознаем със софтуер за 

симулации и взимане на решения на базата на изкуствения интелект. 

 

Събитието акцентира върху зеления преход като част от професиите на 

бъдещето и очертава насоки за професионално развитие, дава идея как 

заленият преход може да помогне за реализацията на личността. Достига се до 

идеята, че професионалното обучение и образование е неизменен път към 

вземането на едни от най-важните решения за бъдещето на планетата. 
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Образованието е екипна игра и всеки, който може да допринесе за 

качественото му осъществяване, би спомогнал за развитието на професиите не 

само в страната си, но и в Европа. 

 

Уебинарът ще се проведе онлайн. 

Поканени са представители на детски градини, училища и бизнеса. 

Водещ: Борис Михайлов 

Може да заявите желанието си за участие на посочения формуляр: 

https://forms.gle/F7Y1E8px67uzwCpN6 

 

Повече за Европейската седмица на професионалните умания: 

Европейската седмица на професионалното образование и обучение, 

организирана от Европейската комисия, е ежегодно събитие, по време на 

което местни, регионални или национални организации показват най-

доброто от професионалното образование и обучение (ПОО) — сектор, 

който може да даде на всички хора уменията, нужни за пълноценен личен 

и професионален живот. През своята шеста година събитието стана 

платформа за обмен, търсена от заинтересованите от ПОО лица в Европа и 

извън нея. 

Тазгодишното издание ще бъде онлайн събитие, провеждано в целия ЕС от 

16 до 20 май 2022 г. Седмицата през 2022 г. ще има особено важна роля с 

оглед на предизвикателствата пред общността на ПОО в Европа вследствие 

на продължаващата пандемия от COVID-19. Тя предоставя ненадминат 

форум за определяне на общите проблеми и обмен на решения. 

 

https://forms.gle/F7Y1E8px67uzwCpN6
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Фокусът на изданието за 2022 г. ще бъде ПОО и преходът към зелена 

икономика, който е в съответствие с визията на Европейската комисия за 

постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. 

 

 

За повече въпроси ни пишете на адрес: cpocreativity@gmail.com  

ЦПО към КРЕАТИВНОСТ ЕООД – официален партньор на събитието 

mailto:cpocreativity@gmail.com

