


 

 

ESTET учебен блок Зелени умения за икономиката 

Заглавие на проект за 

практическо обучение  
Търси местното SLP код SLP 3.3. 

Вид ресурс 
Проект за практическо 

обучение (SLP) 
Вид 

обучение 
 Самостоятелно обучение 

Продължителност на 

дейността (в минути) 
60 минути 

Учебни 

резултати 

Теоретични знания 

относно зелени 

инициативи, които 

промотират 

снабдяването с местни 

продукти  

 

Цел на проекта за 

практическо обучение 
 

Целта на тази дейност е да ви даде практически пример 

за зелена инициатива, която промотира местни продукти 

и снабдяване. Долният казус е пример за ползите от 

купуване на местни продукти. Това е в полза на 

работодатели, потребители и околната среда. 

Представеният казус ще ви помогне да свържете 

определена ситуация с информацията, представена в 

подтема Зелени умения за икономиката: местни 

продукти и снабдяване. 

Въведение Купуването на местни продукти дава на хората 

възможност да поддържат местната си общност, като 

същевременно се грижат за околната среда.  

 

Макс Борчард прави впечатляваща презентация TEDx 

относно „Влиянието на купуване на местна храна“: 

https://www.youtube.com/watch?v=pC8V78nCVg4  

 

Бордчард обяснява как това ще отнеме време, докато се 

променят настоящите системи. След като изгледате 

видеото ще разберете как купуването на местни 

продукти запазва работни места и средства в общността, 

какво го прави по-устойчиво и как е полезно за околната 

среда.  

Предизвикателство В Ирландия The Local Enterprise Office създава инициатива, 

която насърчава хората да „Търсят местното“. Тази 

инициатива поддържа база от данни за местни услуги и 

магазини, където може да се пазарува, вместо да се 

ходи в големи компании и предприятия. Базата данни е 

разделена на ирландски райони, където хората могат да 

намерят стоките и услугите, от които се нуждаят, и да 

пазаруват местни продукти.  

 

Гледайте следното кратко видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=pC8V78nCVg4
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https://www.youtube.com/watch?v=xJugvVMQNQw&t=15s  

 

Това дава възможност на хората да купуват местни стоки 

и продукти. Това промотира устойчивост, местните 

икономики и ирландските бизнеси.  

 

За повече информация относно инициативата 

‘#lookforlocal’ посетете  следния линк: 

https://www.localenterprise.ie/lookforlocal  

 

Задача Въпроси за разсъждение:  

• Как може купуването на местни продукти да 

промени туристическия сектор и да повлияе 

поведението на потребителите?  

• Може ли да помислите за ползите от използването 

на местни продукти и снабдяване? Може ли да 

помислите къде бихте могли да купувате местни 

продукти?  

• Как купуването на местни продукти би било 

полезно за обществото, ако стане популярно сред 

по-големи компании и бизнеси?  

• В работата си бихте ли имали интерес към 

купуване на местни продукти? Защо? Защо не? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJugvVMQNQw&t=15s
https://www.localenterprise.ie/lookforlocal



