


 

 

ESTET учебен блок Зелени умения за икономиката 

Заглавие на проект 

за практическо 

обучение  

Споделяне  SLP Code SLP 3.2. 

Вид ресурс 

Проект за 

практическо 

обучение (SLP) 

Вид 

обучение 

 Самостоятелно 

обучение 

Продължителност 

на дейността (в 

минути) 

60 минути 
Учебни 

резултати 

Теоретични познания за 

зелени инициативи, 

които промотират 

икономиката на 

споделяне  

 

Цел на проекта за 

практическо 

обучение 

Целта на това занимание е да ви даде практически 

пример за зелена инициатива, която промотира 

икономиката на споделяне. Представеният казус е 

пример за новосъздадена компания, базирана на 

модела на икономика на споделянето. Това води до ползи 

за работодатели, потребители и околната среда. 

Представеният казус ще ви помогне да свържете 

определена ситуация с информацията, представена в 

подтема Зелени умения за икономиката: икономика на 

споделянето.  

Въведение Икономиката на споделяне осигурява иновативен подход 

за по-голяма устойчивост. Емили Кастор дава интересна 

информация за икономическите аспекти на 

икономиката на споделяне.  

 

изгледайте това видео, за да разберете как икономиката 

на споделяне подобрява общността и защо е полезна за 

обществото:  

https://www.youtube.com/watch?v=I_hzH5imb_E  

 

След като сте гледали това видео вече разбирате, че 

икономиката на споделяне прави живота по-удобен, 

устойчив и достъпен. Също така, създава по-ефективни 

модели в сравнение с традиционните подходи.  

 

Предизвикателство Ирландия иска да спре да зависи от износа на 

материали, които да се обработват в други държави. 

Ирландският департамент по околна среда посочва в 

няколко доклада необходимостта от по-добро 

рециклиране с цел разширяване на пазарите и се 

стреми да бъде стандарт за качество, както по отношение 

на консумацията, така и за износа.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=I_hzH5imb_E


 

 

В Дъблин, Ирландия нова вълна от иновативни бизнеси 

правят революция в хранителната индустрия, като 

въвеждат споделянето на храна. Въвеждането на тази 

инициатива води до интеграция на устойчиви хранителни 

системи чрез запазване на хранителни ресурси, 

намаляване на отпадъците и преразпределяне на 

излишъци от храна към нуждаещите се.  

 

Това включва даряване и споделяне на храна с нуждаещи 

се чрез транспортни услуги, банки за храна и кухни от 

страна на организации като The Simon Community, The 

Capuchin Day Centre & Crosscare.  

 

Food Cloud е друга инициатива за споделяне на храна, 

която става популярна в Ирландия. Това приложение 

свързва бизнеси с излишък с благотворителни 

организации. Това позволява споделянето на храна и 

насърчава хората да участват и да се ангажират с 

местната общност.   

 

Прочетете повече за това как икономиката на споделяне 

може да намали хранителните отпадъци: 

https://www.greenbiz.com/article/fair-share-how-sharing-

economy-can-chomp-down-food-waste  

Задача Въпроси за разсъждение:   

• Как може прилагането на икономика на споделяне 

да промени туристическия сектор и да повлияе на 

поведението на потребителите?  

• Можете ли да представите идеи за бизнес модели, 

основани на икономика на споделянето, които да 

приложите в туристическия сектор?  

• По какъв начин може икономиката на споделяне да 

е полезна за обществото, ако стане популярна в 

големи компании и бизнеси? 

• В своята работа, бихте ли имали интерес към 

прилагане на модел на икономика на споделяне? 

Защо? Защо не? 

 

https://www.greenbiz.com/article/fair-share-how-sharing-economy-can-chomp-down-food-waste
https://www.greenbiz.com/article/fair-share-how-sharing-economy-can-chomp-down-food-waste



