
 
 

ОУ „Георги Бенковски“ гр. Бургас спечели проект по „Еразъм+“ 

 

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, 

младежта и спорта в Европа. 

Нейният прогнозен бюджет е 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти 

повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.). 

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното 

приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на 

участието на младите хора в демократичния живот. 

Нашият проект е  с регистрационен номер 2022-1-BG01-KA122-SCH-

000074795  се нарича “Let’s save the Earth” (Да спасим Земята) и е насочен 

към опазване на околната среда.Той е по ключова дейност 1: 

образователна мобилност за граждани.В рамките на това ключово 

действие се предоставя подкрепа за: 

Мобилност на учещи и на  персонала: възможности за ученици, 

студенти, стажанти и младежи, както и за университетски преподаватели, 

учители, обучители, младежки работници, треньори по спорт, персонал на 

образователни институции и организации на гражданското общество да 

предприемат периоди на учене и/или професионален опит в друга 

държава. 

Четирима учители от нашето училище ще посетят структуриран 

обучителен курс на тема“ Sustainability-teaching eco skills” (Устойчивост-

преподаванена екологични умения) в Порто,Португалия, където заедно с 

още 27  колеги от различни Европейски държави ще придобият знания, 

умения и компетенции как да обучават и възпитават своите ученици да 

опазват околната среда и да помагат за създаването  да устойчив климат. 

Планираните дейности по проекта са изцяло свързани с допринасяне на 

понижаване нивото на замърсяване на природата и формиране на съзнание 

за екологичен начин на живот. Нашето училище иска да подобри 

компетенциите си в областта на решаване на бъдещи проблеми като 

изменението на климата, да създаде дългосрочен план за училищна 

политика и да се запознае с концепции за устойчиво развитие и прилагане 

на конкретни дейности в училище. Чрез придобитите знания и умения 

бихме искали да разработим визия и план за училищна политика за 

устойчиво бъдеще, да управляваме и организираме дейности с партньори 

от страната и чужбина, да създадем положително отношение на учениците 



 
към бъдещето, готовност да се изправят пред проблемите , свързани с 

промяната на климата. Заедно с нашите ученици и колеги искаме да 

осъзнаем въздействието на ежедневните ни навици върху околната среда и 

начините за промяна на това поведение, да придобием знания как да 

намалим потреблението и да бъдем отговорни потребители. 

 

 


