
На 19 май 2021 се състоя 

онлайн церемония за 

награждаване на най-добрите 

идеи, представени в рамките на 

инициативата на ООН – 

"Активни млади граждани за 

устойчиво развитие в районите 

на Централноевропейската 

инициатива“. Церемонията 

беше организирана и се проведе в италианското министерство на външните 

работи.  

СУ „Гео Милев“, заедно с още 70 училища от различни страни, се 

включи в инициативата на ООН с проект  

„Ние знаем, можем, успяваме.  

За устойчиво развитие за подобряване на човешкия живот и 

опазване на околната среда“.  

Проекта беше отличен от журито и екипът беше поканен на 

церемонията. Целта на инициативата е да повдигне осведомеността на 

средношколците от държавите-членки за Програма 2030 на ООН за 

устойчивото развитие и за нейните 17 цели чрез учебния процес и чрез 

участие в конкурса за идеи. 

Членове на екипа на СУ „Гео Милев“ – гр. Раднево са:  

1. Г-н Иван Пейчев – директор на СУ „Гео Милев“ 

2. Г-н Жельо Иванов – координатор на проекта, преподавател по 

английски език 

3. Г-жа Мария Стоянова – технически сътрудник, технически 

секретар към СУ „Гео Милев“; 

4. Г-жа Здравка Тодорова – ръководител на клуб ,,Здравословна 

околна среда“ – преподавател по история и цивилизации и география и 

икономика 



5. Г-жа Милена Минчева – ръководител на клуб „Здравословно 

хранене и здравословен начин на живот“, преподавател по биология и 

здравно образование 

6. Г-жа Росица Пенчева – ръководител на клуб ,,Енергията – 

разумното решение“ преподавател по география и икономика 

 

 

С разработената стратегия, учителите от екипа ясно изразиха грижата 

си към младите хора от училището и общината и успяха да обединят 

посланията на Глобалните цели на ООН с интересите и реализирането  на 

учениците от СУ „Гео Милев“. Самият проект беше разделен на 12 

самостоятелни части. Всяка част трябваше да съдържа текст с до 5 000 знака 

на английски език. 

Изключителната заслуга за 

превода беше на господин 

Жельо Иванов, който се справи 

с предизвикателството и успя 

да представи целия обем от 

информация по атрактивен и 

безупречен начин. 

Днес изкуствения интелект се развива много повече от естествения и 

замяната му става очаквана и необходимо условие за успешна дейност. С 

това се появяват и проблемите на съвремието: глобалното затопляне, 



изтъняването на озоновия слой, замърсяването на атмосферата с отровни 

газове и на водите с различни горива, заличаване на природните красоти от 

безразборните изсичания на гори, хвърлянето на битови отпадъци, 

умишлени и неконтролируеми палежи.  

Педагозите от СУ „Гео Милев“ са наясно, че един от важните фактори 

за предотвратяване на тези бедствия е образованието. Днес все повече 

намалява броя на образованите и нараства броя на неграмотните. Това е 

така, не заради липсата на средства и знания, а от липсата на начини и 

подходи за предоставяне на информацията. 

Целта на проекта е учениците да разберат, че съвременните 

проблеми не са абстрактни и далечни, а имат своето отражение в 

заобикалящата ги среда и ежедневие. Успешното им преодоляване е 

предпоставка за живот в едно по- чисто и уредено място и всеки един може 

и трябва да допринесе за това. 

Чрез изпълнение на разработената стратегия се дава възможност на 

учениците да изградят активна гражданска позиция и реална възможност 

да заявят публично своето мнение и да предложат конкретни предложения 

за решения, подобряващи средата в тяхното училище и населено място. 

Точно тези умения са в основата на успехите на възпитаниците на СУ „Гео 

Милев“. 

 



 


