Направления
Зелено предприемачество и
кръгова икономика

Високотехнологични решения
за градове и общности

STEАM предприемачество

Какво е зелено предприемачество?
• Зелено предприемачество е дейност, която съзнателно адресира
екологичен и/или социален проблем/нужда чрез реализирането
на предприемачески идеи с високо ниво на риск и която има
позитивен нетен ефект върху околната среда и в същото време е
финансово устойчива.
• Зелен предприемач е някой, който започва и управлява бизнес
инициатива, която е замислена да бъде зелена по отношение на
продуктите и процесите си от самото си начало.

Какво е кръгова икономика?
• Кръгова икономика с/у линейна
икономика
• Рециклиране

• Удължаване живота на продукти
• Повторно използване
• Ефективно използване на
суровини
• Дизайн на продукти и процеси,
за да се улесни рециклирането

• RE3D https://shop.re3d.eu/bg/

Три принципа на кръговата икономика

• Отпадъците и замърсяването е “премахнато по дизайн“, тоест
продуктите и услугите са разработени така, че да генерират
нулеви отпадъци и замърсяване.
• Продуктите и материалите, които се използват, се задържат в
икономическата система, така, както хранителните вещества се
задържат в екосистемите. Те се използват отново, поправят, или
влагат в ново производство, като нищо не отпада.
• Природните системи, там където се добиват ресурси и материали,
се възстановяват до първичното си състояние

Потенциален източник на суровини в кръговата
икономика е излязлото от употреба електронно и
електрическо оборудване

(8кг/човек/год. у нас)

Източник: ЕU Raw Materials Scoreboard 2018

Друг потенциален източник на суровини e гума в излезлите от
употреба гуми, които у нас все още се изгарят нелегално и
замърсяват въздуха
Съдържание на гума в автомобилите

Вид на гума, рециклирана от автомобила и потенциални
употреба.

Компонент

%

Вид гума

Автомобилни гуми

65%

Уплътнения на
врати

10%

EPDM (етилен-пропилендиенов-мономер)

Уплътнения, ремъци,
кабели, покриви

NR (природен каучук, латекс)

Маркучи

7.5%

Автомобилни гуми
(регенериране)

Елементи против
вибрации

7.5%

Други елементи

10%

SBR (синтетична автомобилна
гума)
Polychloroprene (хлоропренов
каучук или неопрен)

Източник: Forest, M in Researchgate

Неопрен, протези,
мембрани

Ресурс за генериране на идеи
• Платформа „Girls Go Circular”
https://circularlearningspace.eu/login/index.php

Високотехнологични решения
за градове и общности
Алтернаивни средсва за транспорт, високо-технологични и
природосъобразни решения за градска среда и общност

• Транспорт и градоустройство
➢Иновативни решения за зони за отдих и спортни съоръжения
➢Градски пространства за забавление, изкуство и култура
➢Подобряване на социалната инфраструктура

➢Дигитални решения, свързани с градската среда
➢Подобряване на трафика
➢Решения за подобряване на обществения транспорт
➢Решения за по-добър достъп до градските зони

Високотехнологични решения
за градове и общности
• Околна среда и енергия
➢Алтернативен транспорт
➢План за електромобилност
➢Управление на водите. Управление на отпадъците.
Рециклиране
➢Намаляване на замърсяването

➢Подобряване на качеството на въздуха и декарбонизация на
градската среда
➢Енергийна ефективност за индустрията, за жилищни сгради

Високотехнологични решения за
градове и общности
• Приложения (за подобрения на трафик, на градска
среда, транспорт, достъпност)
• Платформи (за подобрения на трафик)

• Продукти („умни спирки“, „зелени спирки“)

Учебна компания „Ноетик“

STEM и STEAM
STEM професиите ще
нараснат с над 20 %

STEM професиите ще
нараснат с над 20 %

8 от 10 от най-търсените
позиции са свързани със STEM
умения

80% от хората вярват,
чекреативността е нужна
за икономическия растеж

Интересът на момичетата
към STEM намалява в
гимназиален етап

72 % от работещите
усещат напрежение да
бъдат продуктивни, а не
креативни

2/3 от хората вярват, че
креативността е важна за
обществото

60% от хората смятат, че
образователните системи
задушават креативността

Разрешаване
на проблеми

Работа в екип

Креативност

Комуникация

Критично
мислене

Управление
на времето

Адаптивност

Социални
умения

Тайната на изкуството + STEM –
инженерен дизайн

Защо STEAM и
предприемачество?
• Креативност и иновации
• Критично мислене и
решаване на проблеми
• Комуникация и колаборация
• Гъвкавост и адаптивност
• Социално-емоционални
умения

Креативност и
иновации

STEAM професии
• Аниматор
• Археолог
• Архитект
• Астронавт
• Астрофизик
• Аудио
разработчик
• Биометричен
инженер
• Гражданско
инженерство
• Електронно
инженерство
• Моден
дизайнер

• Графичен
дизайнер
• Интериорен
дизайнер
• Машинен
инженер
• Медиен
артист
• Медик
• Илюстратор
• Модерен
урбанист
• Ортопедичен
технолог
• Фотограф

• Пилот
• Продуктов
дизайнер
• Спортен
говорител
• Учител
• Звуков
инженер
• Дизайнер на
видеоигри
• Дизайнер на
уебсайтове/пр
иложения

STEAM Предприемачество – Как?
Иновацията започва с действие!

Аспекти на предприемаческата идея, които могат да бъдат
повлияни от STEAM:
- Изобретения (самият продукт или услуга)

- Процес(използването на различни методологии и практики за
съвместна работа и иновации)
- Комуникация и преживяване на потребителя

STEAM
Предприемачи?
„Дизайнът не е само това как
нещо изглежда или се усеща.
Дизайнът е и в това как нещо
работи.“
Стийв Джобс

STEAM
Предприемачи?
Балансът на изкуството и
науката на креативността

Cirque du soleil
350 страни
10 милиона билета/година
изкуство + наука+ фокус върху
преживяването +
решения базирани на данни +
продължаващи иновации = световен
лидер в развлекателната индустрия

Оригами – изкуство и наука

STEAM иновации, които насърчават
вътрешно предприемачество
Иновационна
лаборатория на ИКЕА

Google X & Google Y

Допълнителни
ресурси

Младежи в кръговата икономика
Girls Go Circular
Съвместен проект на JA Bulgaria и
Европейският институт по иновации и технологии (EIT)
отдел „Суровини“

Младежи в кръговата икономика
•

Оценка и управление
на данни, информация
и цифрово съдържание;

•

•

Взаимодействие,
споделяне и
сътрудничество
чрез цифрови технологии;

•
•
•
•

•

Управление на
цифрови идентичности;

•

•

Разработване на
дигитално съдържание

•

Дигитални
умения

Откриване на
възможности за
създаване на стойност;
Креативност;
Визия;
Оценяване на идеи;
Етично и устойчиво
мислене;
Поемане на
инициативата
Работа в екип

Предприемачески
умения

•
•
•
•
•
•
•
•

Метали
Пластмаса
Смартфони
Устойчива мода
Електронни отпадъци
Роботика и кръгова
икономика
Климатични промени и
кръгова икономика
Кръгова икономика и
храни

Кръгова
икономика

Обучителна програма
A. Въведение в модул „Безопасност и етика онлайн“
B. Въведение в модул „Кръгова икономика“

C. Теми на модулите:
•
•
•

•
•
•
•
•

Метали
Пластмаса
Смартфони
Устойчива мода
Електронни отпадъци
Роботика и кръгова икономика
Климатични промени и кръгова икономика
Кръгова икономика и храни

Изберете ЕДИН от тематичните модули.

Circular Learning Space
for Digital Skills

Структура на семинара
Елемент

Описание

Роля на учителя/фасилитатора

Подготовка

Въведение в онлайн безопасност

Помолете учениците да влязат на
платформата на предишния ден и да се
запознаят с модула.

Въведение

Въведение в кръговата икономика, с дискусия и
предизвикателство за учениците.

Преведете учениците през основните
концепции, помогнете им да преосмислят
зададените теми и значението им за тях
самите.

Потопете се в темата

Базирано на модула, който класа е избрал, учениците се
запознават със специфичните аспекти, свързан с кръговата
икономика. В същото време те изпълняват прости
предизвикателства (екипни или индивидуални), за да
придобият дигитални умения.

Уверете се, че учениците разбират темата и
дейностите свързани с нея. Помогнете им
да изпълнят задачите успешно и съобразно
с времевия лимит.

Прилагане на уменията
на практика

Учениците използват дигитални инструменти за укрепване на
знанията по темата на модула. В края на модула те преминават
през прост тест, за да проверят придобитите знания.

Подкрепете учениците при използването на
препоръчаните дигитални инструменти и ги
насочете към успешното завършване на
дейностите.

Обратна връзка

Преподавателите и учениците дават обратна връзка относно
работата им с обучителната програма.

Уверете се, че учениците са попълнили
формите за обратна връзка и попълнете
тази за преподаватели.

Структура на семинара - пример
Ние Ви препоръчваме да отделите 4 часа за обучението!
ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ

Въведение в модул „Безопасност и етика онлайн“

10 мин

Въведение в модул „Кръгова икономика“

50 мин

A. Преминаване от линейна към кръгова икономика
1. Къде се намираме сега? (10 min)
2. Кръгова икономика (5 min)
3. Какво казват хората за кръговата икономика? (15 мин)
4. Какво научихме? (10 min)
B. Тест: От линейна към кръгова икономика (5 мин)
C. Упражнение: Въведение във фактите (5 мин)

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

60 мин

Метали и кръгова икономика
A. Защо металите са важни?
1. Въведение в „Метали“ (5 min)
2. Друг вид добив (10 min)
3. Предизвикателство 1 (25 min)
4. Презентация (20 min)

60 мин

B. Разпространете информацията
1. Видео „Пакетиране със
стомана“ (5 min)
2. Предизвикателство 2 (35 min)
3. Final presentation (10 min)

50 мин

C. Финален тест

10 мин

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

120 мин

+ 15-20 минути за обратна връзка от ученици и
преподаватели по учебната програма!

Фасилитиране на дейностите в клас
Гледане на видеа

Всеки модул съдържа в себе си кратки видеа, които да подбудят разсъжденията по дадена тема и да предоставят
информация преди дадена активност. Разбира се зависи от класната стая и дали има възможност да се използва
екран, но най-добрият вариант е учениците да гледат видеата заедно, прожектирани на екран.

Създаване на групи

Ако избраният модул предполага активности и работа по групи, моля помислете предварително как ще
разделите класа на групи. Не забравяйте, че основната цел на програмата е да преодолее разликата между
половетев контекст на дигиталния сектор и, ако в класа има момичета и момчета, убедете се, че момичетата имат
ръководни роли и обяснете на учениците защо е важно да се преодолее разликата между половете в дигиталния
сектор в Европа.

Следене на работата
по групи

Уверете се, че минавате през различните групи, като проверявате как те напредват и дали работят заедно
продуктивно и позитивно.

Водене на
рефлексия

Когато попаднете на момент за размисъл, като активност в обучението, не забравяйте да насърчите учениците да
затвърдят наученото и да помислят как дискутираните теми имат пряко въздействие върху техния (и вашия) начин
на живот.

Закриване на
обучението и
следваши стъпки

След финалното задание, не забравяйте да поздравите учениците си за тяхната ангажираност и за постигнатите
резултати. Отделете малко време, за попълване на формуляра за обратна връзка. След обучението отделете
малко време, за да попълните формуляра за обратна връзка на учителя.

Преди семинара, всеки учител
трябва:
•

Да влезе на платформата преди деня обучението. Да се запознае с функционалностите на
платформата и темата на обучението.

•

Да прегледа модула „Безопасност и етика онлайн“ и да не забравя да помоли учениците да
минат през този модул в деня преди семинара.

•

В зависимост от избрания модул, преразгледайте конкретния параграф в този документ, като
обърнете специално внимание предварително на изтеглянето и тестването на всеки софтуер,
който учениците ще използват през деня, така че да можете да помогнете в случай на появил
се проблем.

•

Помислете как ще се случат всичките дейности в клас и помислете за разпределението на
времето.

•

Помислете за техническите подробности, които трябва да бъдат изчистени предварително,
като настройване на IT инфраструктурата, подсигуряване на лаптоп/таблет/смартфон за всеки
ученик и, че всички приложения са изтеглени за започване на обучението.

ПРЕДИ СЕМИНАРА,
ВСЕКИ УЧЕНИК
ТРЯБВА:
•

Да има възможност да използва
лаптоп/таблет/смартфон за да
достъпи онлайн платформата за
обучение;

•

Да въведе подадения линк, за да
регистрира на платформата;

•

Да започне обучението, като
кликне върху въвеждащия модул и
да следва инструкции;

•

Да продължи с избрания тематичен
модул в клас.

РЕГИСТРАЦИЯ НА
УЧИТЕЛИ И
УЧЕНИЦИ
Стъпки:
•

Регистрирайте учебна компания

•

Попълнете екселска таблица и я пратете на
JA България (ще ви бъде изпратена по
имейл след регистрация)

•

Всяко училище ще получи уникален линк за
регистрация

•

Учителят и учениците се регистрират през
линк-а за регистрация и така те
автоматично се присъединяват към
училището си.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧИЛИЩА
•

Успешното преминаване през обучителната програма и активностите дава
възможност на учениците да получат дигитални „значки“, които
удостоверяват уменията и компетенциите, които са придобили. В края на
проекта, учениците ще получат микро-сертификат за преминаване през
модула.

•

Преподавателите ще получат и сертификат, признаващ техния принос в
изпълнението на проекта Girls Go Circular в съответната държава.

•

И накрая, училищата ще получат видимост на уебсайта на проекта като
пионери в Европа, които подкрепят плана за действие за дигитално
образование и за постигане на равенство между половете на континента.
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Електронен модул
„Управление на проекти“
“Управление на проекти” – съвместен проект на JA Европа и Образователната
фондация на Института за проектно управление (PMI), който предоставя на
учениците възможността да сертифицират своите умения по проектно
управление, преминавайки през интерактивен образователен модул,
разработен от експерти на световно ниво.

Благодарим ви!

