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Номер на проекта: 04-BGRO1-S2CO2-00019-1

Тип проект: Езиков проект

Целева група: Ученици, учители, родители, ръководители

Наименование на проекта:

За чиста природа

Цели:

1. Запознаване на участниците от България и Германия с природното и културно-историческо наследство на двете страни 
чрез осъществяване на екологични експедиции. 
2. Участниците да получат начални езикови познания по немски и български език,  да повишат в естествена среда езиковите 
си умения.

Дейности:

•	 Осъществяване	на	екологични	експедиции	в	двете	държави	в	рамките	на	16	дни	с	групи	от	по	20	ученици	и	4	ръководи-
тели;
•	 Запознаване	с	природните	богатства	на	двете	държави;
•	 Изготвяне	на	мултимедийно	СD	на	български,	немски	и	английски	език;
•	 Фотоизложба	от	проведените	експедиции	и	изложба	от	рисунки	и	пластики,	изработени	от	природни	материали.	

Мобилности:

Партнирахме си с немска организация на младите туристи от град Гера, Германия. Участваха 19 техни ученици на възраст от 
14 до18 години и 2 ръководители.

Резултати:

•	 Мултимедиен	продукт	на	български,	немски	и	английски	език;
•	 Фотоизложба;	
•	 Изложба	„Еко-фантазии”.

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: Трето	основно	училище	„Д-р	Иван	Селимински”

Адрес: Сливен,	ул.	„Драгоман”	№1

Тел: 044 624774

Е-mail: Vasilena1963@abv.bg

Партньори

Училище координатор: Трето	основно	училище	„Д-р	Иван	Селимински”,	България

Партньор: Deutschland,	Gera,	Station	Yunger	Touristen



5



6

Номер на проекта: 05-BGR01-S2C01-00056-3

Тип проект: Училищен проект

Целева група: Ученици, учители

Наименование на проекта:

КаКво е да бъдеш европейсКи гражданин

Цели:

Да се разширят познанията на учениците и учителите за Европа и Европейския съюз. Да се проведат изследвания върху културните 
традиции на собствената страна, които да се сравнят с културите на останалите участващи държави в рамките на следните теми:
1. Обсъждане на националните стереотипи и празнични обичаи.
2.	 Използване	на	нови	технологии	-	обмен	на	информация	и	дискусии	чрез	видеоконференции	и	електронна	поща.
3. Запознаване с изкуства и занаяти, които да бъдат сравнени с изкуствата и занаятите на останалите страни-партньори.
4. Подкрепа на програмата за развитие на европейското гражданство чрез разисквания по следните теми: Как се упражнява 
властта на институциите от правителствата в Обединеното кралство, страните от Европейския съюз и България; Как граж-
даните упражняват своите права и отговорности чрез участие в демократичния процес; По какъв начин разширяването на 
Европейския съюз ще се отрази на икономическия и обществения живот на европейските страни.
5.	 Проучване	върху	зараждането	и	развитието	на	железопътния	транспорт	в	Европа	и	промяната	на	европейската	инфра-
структура вследствие на индустриалната революция.
6.	 Разработки	по	темата	„Изкуството	на	себепредставянето	като	средство	за	изследването	на	собствената	душа	-	всички	сме	еднак-
ви,	всеки	е	различен”.	Как	различни	европейски	художници	са	представяли	себе	си	чрез	автопортрети,	автоскулптури,	фотографии.

Дейности:

1.	През	м.	октомври	-	ноември	2005	г.	катедрите	по	история	и	география	и	ученици	9,10	и	11	клас	от	училищата-партньори	
работеха	по	темата	“Зараждането	на	железницата	в	Европа	и	промяната	на	европейската	инфраструктура	вследствие	на	
индустриалната революция”. Катедрите по изкуства и ученици от 9 и 10 клас работиха съвместно с партньорите по темата 
“Изкуството на себепредставянето като средство за изследване на собствената душа - всички сме еднакви, всеки е различен”. 
Учениците	от	138	СОУ		насочиха	работата	си	основно	върху	творчеството	на	Захари	Зограф	и	Албрехт	Дюрер.
2. През м. декември 2005 г. ученици и учители от училищата партньори  се срещнаха в гр. Нюрнберг, Германия.Бяха изло-
жени идеята, целите на проекта и предстоящите дейности. Представени бяха резултатите от проучванията, които учениците 
бяха направили върху развитието на железопътния транспорт в Европа, индустриалната революция и последвалото разви-
тие на икономиката. Ученици от Германия, Англия и България участваха в “художествени работилници” под ръководството 
на учителите по изобразително изкуство от трите страни.
3. м. януари-март 2006 г. учениците 9, 10 и 11 клас обобщиха изследванията си по двете основни теми и изработиха презентации.
4.	м.	март	2006	г.	в	138	СОУ,	София,	се	проведе	заключителна	работна	среща	по	проекта,	в	която	взеха	участие	ученици	и	
учители от България, Англия и Германия. Проведоха се дискусии върху образователните системи на трите страни и разширя-
ването на ЕС. Учениците направиха презентации на крайните продукти. Учениците от училището в Дарлингтон изнесоха джаз 
концерт, който беше част от работата върху националните културни наследства - основна тема от работата 2004/2005 г. 
5.	м.	април-	юни	се	подготвяха	и	отпечатваха	крайните	продукти	по	проекта	-	книги,	филми,	презентации.
6. На изложението на училището в НДК м. май се представи проектната работа в училище, а на 9 май - Денят на Европа, ученици, 
работещи по проекта, го представиха пред ученици, учители и настоятели.
7. През м. май и юни се извърши обобщение и оценка на проектните дейности.

Мобилности:

1. Декември 2003 г. - Работна среща между координаторите в гр.Нюрнберг, Германия  - координаторът за 138 СОУ
2. Април 2004 г. - Участие в кръгла маса по проблемите на образованието в Брюксел, Белгия; Работна среща в гр. Биерж - 4 
учители и 4 ученици
3. Декември 2004 г. - Работна среща в Нюрнберг, Германия - 1 учител
4.	 Януари	2005	г.	-	Демонстрация	на	националните	културно	наследство,	„художествени	работилници”	в	Дарлингтон,	Вели-
кобритания- 2 учители, 2 ученици
5.	 Април	2005	г.	-	Дискусии	по	темата:		„Проблемите	на	големия	град”-	.	Нюрнберг,	Германия	-	1	учител,	2	ученика
6. Декември 2005 г. - Нюрнберг, Германия - 4 ученици, 4 учители
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Резултати:

1.	Европейска	готварска	книга.Преводи	на	английски,	немски	и	френски.
2.	Представяне	на	развитието	на	железопътния	транспорт	в	Европа	и	България	на	CD.	
3.	Представяне	изкуството	на	Захари	Зограф	и	Албрехт	Дюрер	на	CD.	
4. Обобщаване и включване резултатите от проучванията върху развитието на железопътния транспорт в книга.
5.	Представяне	на	София	на	CD	-	Power	Point	presentation.
6. Изложба - “Изкуството на себепредставянето”.
7.	Видеофилми	за	джаз	концерта	на	английските	ученици	в	София,	от	дискусиите	и	презентациите	в	Нюрнберг,София	и	Дарлингтон.
8. Отбелязване на Деня на Европа - 09.05. Запознаване и представяне на резултатите от проектната работа.
9.	Подреждане	на	“Евро-стена”	в	централното	фоайе	на	училището.	Поддържане	целогодишно	на	актуална	информация	за	
развитието, работата и резултатите от работата по проекта ”Какво означава да си европейски гражданин”.
10. Открити уроци, тематично свързани с работата по проекта с участието на ученици и учители от училищата партньори: 
изобразително	изкуство	-	9	клас;	история	-	9	клас;	география	-	10	клас;	информационни	технологии	-	10	и	11	клас.

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: 138	Средно	общообразователно	училище	„Проф.	Васил	Златарски”

Адрес: София,	ул.	„Алфред	Нобел”	№	5

Тел: +359 2 872 05 37; 872 39 17

Е-mail: school_138@abv.bg

Лице за контакти: Моника Начева - координатор на проекта в 138 СОУ

Партньори

Училище координатор: Hummersknott	Language	College,	Edinburgh	Drive,	Дaрлингтън,	Англия

Партньори: Sigmunt	-	Schuckert	Gimnasium	,	Нюрнберг,	Германия

Ecole	Internationale	la	Verseau	-	ELCE,	Биерж,	Белгия
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Номер на проекта: 04-BGRO1-S2CO1-00069-3 

Тип проект: Училищен проект

Целева група: Деца от предучилищна възраст, учители, родители

Наименование на проекта:

оКолната среда в приКаЗКите - иЗследване на националните традиции

Цели:

1. Създаване на условия за запознаване и изследване на приказките от различни страни и култури и използването им от 
гледна точка на тяхната стойност в цялостното възпитание.
2. Мотивиране на педагогическата колегия към активно и динамично прилагане на възможностите, които предлага участи-
ето в международен проект, за повишаване качеството на работата по всички учебни направления.
3. Чрез запознаване на децата с приказките на различните европейски народи да покажем, че приказките ни обединяват и 
развиват идеята, че сме европейски деца.
4. Обединяване на по-широк кръг обществени организации и институции в подкрепа на работата по Европейския проект.

Дейности:

•	 Адаптиране	на	годишното	разпределение	на	темите	по	дейности	и	включване	на	основните	приказки	от	проекта	в	учеб-
ното съдържание във всички възрастови групи;
•	 Организиране	и	провеждане	на	детски	празници	и	изложби	с	материали	от	работата	по	проекта;
•	 Откриване	на	„Людотека”	(кът	за	интерактивни	дейности)	в	детската	градина;
•	 Подготовка	и	представяне	на	детски	театрален	спектакъл	по	латвийската	народна	приказка	„Спридитис”;
•	 Запознаване	с	историята	на	Пинокио	и	използването	й	във	всички	образователни	направления;
•	 Изработване	на	книжка	с	илюстрации	от	децата	на	приказката	„Златка	–	златното	момиче”;
•	 Изработване	на	филм	с	информация	от	работата	по	проекта.

Мобилности:

•	 2003	–	м.	Май	-	Работна	среща		в		координиращото	училище	в	гр.	Йези,	Италия	–	участвали	4	учители	от	ДГ;
•	 2004	–	м.	Април	-	Работна	среща	в	Наудите	примари	скул	–	Латвия	–	участвали	2	учители	от	ДГ;
•	 2004	–	м.	Май	-	Работна	среща	в	координиращото	училище	в	гр.	Йези,	Италия	–	участвали	3	учители	от	ДГ;
•	 2005	–	м.	Май	-	Заключителна	среща	в	координиращото	училище	в	гр.	Йези,	Италия	–	участвали	5	учители	от	ДГ.

Резултати:

•	 Книжка	с	илюстрации	от	децата	на	трите	приказки	от	проекта	–	„Златка	–	златното	момиче”,	„Пинокио”,	„Спридитис”;
•	 Детски	театрални	постановки	по	приказките	от	проекта;
•	 Филм	с	информация	за	работата	по	проекта;
•	 Изложби	с	материали	от	работата	по	проекта	и	предмети,	изработени	от	природни	материали.
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: ЦДГ	„Мечо	Пух”

Адрес: Казанлък,	ул.	„Старозагорска”	№	6

Тел: +359 431 62369

Е-mail: mechopuh_kz@yahoo.com

Лице за контакти: Аксения Бориславова Тилева

Партньори

Училище координатор: Instituto	Comprensivo	Statale	Jesi	Ovest	–	San	Francesco,	Италия

Партньор: Naudite	Elementary	School	–	Dobele	Naudite,	Латвия



10

Номер на проекта: 05-BGR01-S2C01-00056-3

Тип проект: Училищен проект

Целева група: Ученици, учители

Наименование на проекта:

КаКви сме ние – регионите, в Които живеем

Цели:

1.	 Опознаване	на	държавите	в	Европа	–	от	икономическа,	историческа	и	географска	гледна	точка.
2. Запознаване с Европейския съюз (историческо развитие, настояще, перспективи за развитие)  и критериите за членство в 
него.
3. Оценка на готовността на държавите, кандидатстващи за пълноправно членство.
4. Усъвършенстване в работата с ИКТ.
5. Подобряване на комуникационните умения и работата в екип.
6. Опознаване и създаване на лични приятелства между участниците от различните държави.
7. Запознаване с образователните системи в различните държави.
8. Подобряване на езиковите умения на ученици и учители.
9. Разширяване на кръгозора на участниците.
10. Възпитание в дух на толерантност към различните от нас и крачка напред към европейската идентичност, базираща се 
на общата ценностна система.

Дейности:

1. Опознавателна и изследователска, касаеща европейските държави.
2. Опознавателна и изследователска, касаеща Европейския съюз – история, настояще – устройство, институции, тенденции 
за развитие.
3. Изследване и оценка “България и Европейския съюз” – очаквания и страхове.
4.	 Работа	с	ИКТ	–	Power	Point,	Photo	Shop,	Word,	Excel.
5. Езикови занимания – английски, немски език, есета на английски език на теми:
•	 Какво	означава	да	си	европеец;
•	 Турция	и	Европейският	съюз.
6.	Езикови	занимания	(английски	език)	–	за	преподавателите	по	ИКТ,	философия,	история,	немски	език.

Мобилности:

•	 Гр.	Луго,	Испания		-	2003/2004;
•	 Гр.	Кам,	Германия	-	2003/2004;
•	 Гр.	Рим,	Италия	–	2004/	2005;
•	 Гр.	Анкара,	Турция	–	2005/	2006;
•	 Гр.	Кам,	Германия	–	2005/	2006.

Резултати:

•	 Игра	“Бъди	европеец”	–	на	английски	(143	въпроса)	–	1	кръг;
•	 Игра	“Бъди	европеец”		на	английски	и	немски	език	(25	въпроса);
•	 Игра	“Опознай	Европа”	–	на	английски	език	(30	европейски	държави);
•	 Изготвяне	на	анкета	–	социологическо	проучване	“България	и	ЕС	–	очаквания	и	опасения”
•	 Обработка	на	проведената	анкета;
•	 Сборник	с	резултатите	от	анкетата,	подбрани	есета	по	темите	„Какво	означава	да	си	европеец”	и	„Турция	и	Европейския	
съюз” и изследването на германските ученици, относно готовността на България и Турция за пълноправно членство;
•	 Подготовка	на	материали	за	уеб	страницата	на	проекта		www.beeuropean.4t.com
•	 Провеждане	на	състезания	на	тема	„Бъди	европеец”	на	училищно	ниво	и	международно	–	по	време	на	проектната	среща	
в България;
•	 Провеждане	на	игра	“Опознай	Европа”	сред	учениците	от	5	клас	(използвайки	създадения	игрови	комплект).



11

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: 35	СОУ	“Д.	Войников”,	София

Адрес: София,	ул.	„Д.	Войников”	16

Тел: +359 2 8662195

Е-mail: sou_35@abv.bg

Лице за контакти: Елена Лазарова -  0888556743

Партньори

Училище координатор: Joseph	von	Fraunhofer	Gymnasium,	Cham,	Germany

Партньори: 35	СОУ	“Д.	Войников”,	София,	България

DR.	BİNNAZ	EGE-DR.RIDVAN	EGE	ANADOLU	LİSESİ,	Ankara,	Turkey

Liceo	Plauto,	Rome,	Italy

Instituto	de	Educacion,	A	Nosa	Sra.	Dos	Ollos	Grandes,	Луго,	Испания
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Номер на проекта: 05-BGRO1-S2CO1-00183-2

Тип проект: Училищен проект

Целева група: Ученици, учители и родители

Наименование на проекта:

иЗКуство беЗ граници

Цели:

1. Проектът е разделен на три етапа:
•	 	Първи	етап	включва	литература,	запознаване	с	произведения	на	детски	автори	от	собствената	страна	и	по	един	автор	с	
най-популярното произведение - от страните партньори;
•	 	Втори	етап	-	запознаване	с	най-характерния	танц	за	страната	и	съответно	от	страните	партньори;
•	 	Трети	етап	-	запознаване	с	бележити	художници	и	тяхното	творчество	от	всяка	страна	партньор	и	подготвяне	на	изложба	
с произведения на децата, участници в проекта;
2. Да привлече по-голям брой ученици за участие във всички етапи на проекта – планиране, реализиране и оценка на дей-
ностите;
3. Да ни запознае с измеренията в образованието на страните партньори по проекта като част от европейската образовател-
на система;
4. Да съдейства за изграждане на междукултурни връзки на ниво училище - общност - регион - държава;
5. Да предостави възможност на училището (ученици, учители, родители, местна власт, културни и образователни инктиту-
ции) да се включи в активен социален живот;
6. Да запознае децата с различните културни и традиционни ценности на дадената държава чрез средствата на литература-
та, музиката, изобразителното изкуство и характерните традиционни танци за собствената страна и страните партньори по 
проекта;
7. Да помогне на децата да проявяват разбиране и толерантност към различните от тях хора, познавайки своето собствено 
културно наследство, а познавайки културното богатство на други народи, да проявяват уважение и разбиране към хората 
от други националности и народи;
8. Да търсят приликите и разликите между социалните и образователните  системи в страните, участнички в проекта;
9. Да развиват комуникативни отношения, базиращи се на чувството за справедливост, толерантност, уважение към други-
те	и	създаване	на	свят	без	расизъм,	ксенофобия	и	насилие.

Дейности:

1. Представяне на проекта пред учителската колегия, училищното настоятелство, общината;
2. Редовен обмен между отделните страни, партньори по проекта;
3. Изложби и обмен на рисунки между страните;
4.	 Първа	работна	среща	по	повод	проекта	през	м.	октомври	-	ноември	2004	год.	в	България,	София	–	144	СОУ	“Народни	
будители”;
5. Обмен на материали, свързани с литературата, музиката, изобразителното изкуство, традиционни и международни тан-
ци;
6. Изработване на бюлетин, представящ поне по един известен детски поет или писател от съответната страна партньор по 
проекта;
7. Видеоматериал с най-характерния танц за всяка от страните, адаптиран и съобразен с възрастовите особености на децата 
участници в проекта;
8.	 Художествена,	графична	или	фотографска	изява,	свързана	с	реализиране	на	етапа	от	проекта,	касаещ	запознаване	с	ху-
дожници и техните произведения за съответната страна партньор;
9. Изготвяне на окончателни продукти по проекта и обединяването им в една книга по етапи и дейности на всички езици, 
придружена	с	видeоматериал	(на	видеокасета,	компакт	диск	или	фотоалбум);
10. За всеки етап от проекта се осъществиха по две работни срещи на година;
11. Оценяване на проекта  и  изготвяне на окончателен отчет за двете години 2004 – 2006 през м.май 2006г.
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Мобилности:

Координатор:	144	СОУ	„Народни	будители”,	гр.	София,	Република	България,		координатор	от	българска	страна	–	Величка	Ни-
колова
•	 Първа	работна	среща	–	стартиране	на	проекта	–	България,	София;
•	 Втора	работна	среща	–	Полша,	Олщин	–	3	учители,	4	ученици;
•	 Трета	работна	среща	-	Италия,	Мариано	Коменсе	–	3	учители;
•	 Четвърта,	заключителна	среща	по	проекта	–	Турция,	Кирркале	-	2	учители,	2	ученици.

Резултати:

•	 Изложби	с	рисунки,	представящи	отделните	етапи	от	проекта;
•	 Художествени	изяви,	конкурси,	представящи	литературното	наследство	на	страната	ни	и	на	страните	партньори;
•	 Касета	или	компакт	диск,	представящ	различните	традиционни	танци,	характерни	за	съответното	училище	партньор;
•	 Книга	с	всички	материали,	изработени	по	време	на	проекта	от	всички	участници,	преведена	на	английски	и	на	съответния	
майчин език;
•	 Файл	с	термини,	засягащи	тематичните	области	на	проекта	на	майчиния	и	на	английски	език,	които	да	се	ползват	от	уче-
ниците.

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: 144	СОУ	„Народни	будители”

Адрес: София,	р-н	Младост-3,	ул.	„Бъднина”

Тел: +359 2 877 01 73

Е-mail: 144sou@dir.bg

Лице за контакти: Величка Николова

Партньори

Училище координатор: 144	СОУ	„Народни	будители”,	България

Партньори: Scuola	Elementare	Statale	IV	Novembre,	Мариано	Коменсе,	Италия

Dimotiko	Sholeio	Polichnitou,	Полихнитос,	Гърция

Niittyahon	koulu,	Мурраме,	Финландия

Szkola	Podstawowa	nr	15,	Олщин,	Полша

Huseyin	Kahya	Yatili	Ilkogretim	Bolge	Okulu,	Кириккале,	Турция
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Номер на проекта: 04-BGR01-S2CO2-00024-1

Тип проект: Езиков проект

Целева група: Ученици

Наименование на проекта:

българия и португалия - мост на общуване и памет

Цели:

1. Да се мотивира и развие желанието за общуване на друг език чрез диалог и обмен на мнения.
2. Да се утвърди съзнанието за принадлежност към европейската култура, като се обърне внимание на историческото и 
културното наследство.
3. Да се постигне хармония между знанието и приложението му в живота, между културата, придобита в училище, и култу-
рата в ежедневието.
4.	 Да	се	използват	новите	технологии	като	средство	за	информация	и	комуникация.

Дейности:

За изпълнение на целите на проекта бяха извършени следните дейности:
•	 посещение	на	исторически	и	културни	забележителности	в	Португалия	и	България,	свързани	с	темата	на	проекта;	
•	 събиране	на	материали	за	изработване	на	крайните	продукти	и	превеждане	на	текстовете;	
•	 организиране	на	часове	по	български	език	за	португалските	партньори,	участие	в	спортни	срещи;	
•	 запознаване	с	народни	песни	и	танци.

Мобилности:

В	проекта	„Португалия	и	България	-	мост	на	общуване	и	памет”	участваха	20	ученици	от	10,	11	и	12	клас	от	България	и	20	
ученици от Португалия в същата възрастова група. Партньорът по проекта е Средно училище в Лисабон с 1950 ученици и 
309 учители. В Португалия учениците посетиха градове и исторически обекти в северна Португалия, свързани с темата на 
проекта. В България бе организирано посещение във Велико Търново, Варна, Несебър, Рилски манастир, Пловдив, Коприв-
щица. Участниците се запознаха с историческите забележителности в тези градове. Обогатиха представите си за римската 
държавност, архитектура и изкуство в двата края на Европа.
Мобилността на учителите имаше положителен резултат. Те имаха възможност да обменят мнения по образователните сис-
теми, да се запознаят с начина на работа, организацията на учебния процес и с европейското измерение в училище.

Резултати:

Участниците в проекта усъвършенстваха познанията си по езика, имаха възможност да обогатят речника си в различни 
ситуации от ежедневието и да излязат от симулираната реалност, чрез която се преподава в училище. Учениците се научиха 
да	ползват	специфичната	за	проекта	терминология,	предимно	в	областта	на	историята,	географията,	изкуството.	Направиха	
и	първите	си	стъпки	в	превода	на	различни	текстове,	а	също	така	и	в	консекутивния	превод	при	предаванията	в	радио	„Хо-
ризонт”	и	телевизионната	програма	„Споко”.	Проектът	им	даде	възможност	да	повишат	знанията	си	за	Португалия,	нейното	
минало,	настояще,	културни	традиции	и	особености.	Вълнуващ	бе	фактът,	че	видяха	места,	за	които	бяха	учили.	При	изпъл-
нение на дейностите и при създаване на крайните продукти бе демонстрирано сътрудничество и спокойна и приятелска 
атмосфера.	Проведените	неформални	разговори	обогатиха	представата	за	“другия”,	очертаха	положителните	и	отрицател-
ните	страни	на	учебния	процес	в	двете	държави.	Обменът	на	информация	и	опит	е	стимул	за	педагогически	иновации	и	за	
постигане на европейско измерение и качество в обучението.
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: 164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес”

Адрес: София,	ул.	“Султан	тепе”	1

Тел: +359 2 9461322

Е-mail: cervante@cablebg.net

Партньори

Училище координатор: Португалия

Партньори: Escola	Secundaria	da	Amadora,	Португалия
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Номер на проекта: 03-BGR01-S2CO2-00009-1

Тип проект: Езиков проект

Целева група: Ученици

Наименование на проекта:

от областта Към европа-многолиКа европа. сравнение между 
българсКата (варненсКата) и бретонсКата традиционна сватба

Цели:

Целта	на	проекта	е	да	мотивира	и	стимулира	интереса	на	учениците	към	изучаване	на	чужди	езици	(съответно	френски	и	
български).	Друга	важна	цел	е	чрез	изследване	и	съпоставяне	на	български	и	френски	културни	традиции	в	съответните	
региони	–	Варна	и	Бретан,	да	се	помогне	на	учениците	да	намерят	своята	житейска	и	професионална	реализация	като	ак-
тивни европейци и да опознаят по-добре собствените си културни традиции. Като основен език на комуникация се използва 
английският език, защото и в двете училища той е първи чужд език. Езикът се усъвършенства в процеса на общуване чрез 
кореспонденция, e-mail или директни контакти при обменните визити.

Дейности:

По време на работата в проекта бяха обхванати различни видове дейности, от които най-важните са: 
•	 проучвателна	и	събирателска	работа	в	музеи	и	в	ритуалната	зала	по	различните	етапи	на	сватбата;
•	 подготовка	и	представяне	на	спектакъла	„Българска	сватба”	в	гр.	Варна	и	гр.	Рен.;
•	 изработване	на	фотоалбум,	сборник	с	материали	на	български,	английски	и	френски	език,	плакат-игра	„Сравнение	между	
двете	традиционни	сватби”	на	български	и	на	френски	език.

Мобилности:

Българската група, състояща се от 24 ученици, пътува до гр. Рен и обратно по следния начин: 
Варна	–	София	–	с	автобус;	София	–	Париж	-	със	самолет;	Париж	–	Рен	–	Париж	-	с	влак	ТGV;	Париж	–	София	-	със	самолет;		
София	–	Варна	-	с	автобус.

Резултати:

•	 Видеокасета	„Българска	сватба”;
•	 Сборник	с	материали	на	три	езика;
•	 Плакати	на	френски	и	български	език;
•	 Албум	със	снимков	материал,	проследяващ	етапите	на	сватбената	церемония.

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: ЧЕГ	„Джордж	Байрон”

Адрес: Варна,	„Цар	Симеон	I”	25

Тел: +359 52 630 808

Е-mail: byron_school@abv.bg

Лице за контакти: Стефанка	Георгиева	Кирякова-Антонова

Партньори

Училище координатор: Франция

Партньори: College-Lycee	Sainte	Genevieve,	Rennes,	France
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Номер на проекта: 05 –BGR01-S2C02-00031-1

Тип проект: Езиков проект

Целева група: Ученици

Наименование на проекта:

ние се регистрираме на паЗара на труда – сравнителен аналиЗ на
 доКументите За Кандидатстване За работа в полша и в българия

Цели:

1. Основна цел: 
•	 Да	се		повиши	нивото	на	обучение	и	да	се	открои	европейското	измерение	на	професионалното	образование.
2.	 Специфични	цели:
•	 Учениците	да	се	запознаят	с	условията	на	пазара	на	труда	и	с	документите	за	кандидатстване	за	работа	в	Полша	и	в	Бъл-
гария;
•	 Да	се	направи	сравнителен	анализ	на	пазара	на	труда	и	на	състоянието	на	безработицата	в	Полша	и	в	България;
•	 Да	се	изучат	и	анализират	очакванията	на	работодателите	в	двете	страни.	

Дейности:

•	 Подготовка	на	ученици	и	учители	за	работа	по	проекта	-	езиково,	професионално	и	компютърно	обучение;	
•	 Организация	на	семинарни	занятия	и	работа	по	групи;	
•	 Осъществяване	на	контакти	с	реални	работодатели	и	изучаване	на	потребностите	на	пазара	на	труда;
•	 Провеждане	на	ученическа	конференция	за	представяне	на	резултатите.

Мобилности:

•	 Предварителна	среща	-	м.	11.2005	г.	в	гр.	Тарнов,	Полша.	
•	 Ученически	обмен	-	работно	посещение	на	20	ученици	и	4	преподаватели		в	Икономическата	гимназия		в	гр.	Тарнов,	Пол-
ша за периода 26.03 -08.04.2006

Резултати:

•	 Наръчник	на	кандидатстващия	за	работа,	съдържащ	набор	от	документи	за	кандидатстване,	примерни	модели	на	тези	
документи и полезни съвети към кандидатстващия за работа. Всички материали са представени на български, английски и 
полски	език,	като	е	показана	спецификата	за	българската	и	полската	практика	на	приложение	на	съответните	документи.
•	 Българо-английско-полски	терминологичен	речник,	включващ	най-често	срещаните	думи	и	изрази	по	темата	“Пазар	на	
труда”. 
•	 Календар	2007,	съдържащ	15	страници	на	подробно	представяне	на	проекта	и	богат	снимков	материал	на	най-важните	
моменти от работата по проекта, предназначен за разпространение и популяризиране на резултатите.
•	 Извънреден	брой	на	училищния	вестник,	изцяло	посветен	на	проекта.	
•	 Интернет	страница	на	проекта.	Разработена	е	като	линк	на	Интернет	страницата	на	ЧБУ	“Евростандарт”	www.eurostandart.
org/socrates.htm	на	български	и	на	английски	език.	На	нея	са	качени	целите,	задачите	и	етапите	на	работа	на	проекта,	край-
ните продукти и галерия от снимки на участниците.
•	 DVD	с	обща	презентация	на	проекта	и	4	ученически	презентации	на	отделните	работни	групи.
•	 Фотогалерия	на	проекта,	изложена	в	библиотеката	на	училището.
•	 Сравнителен	анализ	на	пазара	на	труда	и	състоянието	на	безработицата	в	България	и	Полша.	Докладът	е	подкрепен	с	
богат статистически материал. 
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: Частно	бизнес	училище	„Евростандарт”,	България

Адрес: София,	ул.	„Кирил	и	Методий”	№148	

Тел: +359 2 931 18 99

Е-mail: bctd@mail.orbitel.bg

Партньори

Училище координатор: Икономическа	гимназия	„Й.	Пилсудски”,	гр.Тарнов,	Полша
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Номер на проекта: 04-BGRO1-S2CO1-00060-3

Тип проект: Училищен проект

Целева група: Деца, учители, родители, ръководен състав

Наименование на проекта:

животът на детето

Цели:

1.Изучаване живота и културата на децата в три европейски държави.            
2.Формиране	у	децата	на	чувство	за	права	и	отговорности,	осъзнавайки	ролята	си	на	граждани	на	обединена	Европа.												
3.Развиване на технологични и лингвистични умения за комуникация, чрез съчетаване на традиционни и съвременни сред-
ства за общуване.

Дейности:

1.Подбор на материали, изработване и размяна с партньорите на албуми, презентиращи класовете / детските групи /, учеб-
ните заведения, родното място и държава. Събиране, размяна и разглеждане на материали за маскотите.
2.Реализиране на дейности по концепцията за правата на децата. Подбор на материали. Изработване на книжки с текст и 
рисунки, албуми и др. Разглеждане, коментиране на материалите, предоставени от партньорите и сравняване идеите за 
правата на децата.
3.Подготовка и размяна на материали за типичното в начина на празнуване в трите европейски страни на Коледа и Велик-
ден. Подготовка, видеозапис и изпращане на концерт от децата на български пролетни народни празници / Лазаровден, 
Цветница, Гергьовден /. Разглеждане и обсъждане материалите на партньорите за Хелоуин, италианските карнавали и др. 
Изпращане	на	картички	и	поздрави	за	традиционни	и	официални	празници.
4.Колекциониране на материалите и подреждане на изложба “България в Европа “, концерт “ Децата на Европа “, отворени 
врати.
5.Изработване и изпращане на албуми, дипляни, папки с материали от учебната дейност на децата. Видеозаснемане и из-
пращане на занимание по народни танци. Размяна на детски песни, стихове и игри на различните езици. 
6.Организиране на срещи за разпространението и популяризирането на проекта, както пред различни аудитории, така и в 
местната преса, радио и ТВ.

Мобилности:

Проектът “Животът на детето” бе реализиран в рамките на пълния период от три години – от 2002 до 2005 г. Осъществените 
срещи	в	този	период	бяха	5:	2003-Враца,	България	-	8	човека;	2003-Фаенца,	Италия	-	4	човека;	2004-Бингли,	Великобритания	3	
човека;	2004-Враца,	България	–	7	човека;	2005-Фаенца,	Италия	-	5	човека.
От посочените данни е видно, че за периода  нашата работна група е участвала в 3 мобилности и сме посрещали партньорите 2 
пъти. За съжаление, нито ние, нито партньорите можахме да включим в мобилностите деца, тъй като са на много малка въз-
раст.

Резултати:

В резултат от реализирането на дейностите по проекта “Животът на детето”:
•	 децата	се	запознаха	с	чужди	страни,	култури,	начин	на	мислене	и	живот;	всички	участници	от	целевата	група	намериха	
нови приятели, което ги амбицира да изучават чужди езици;
•	 повиши	се	мотивацията,	възможностите	и	самочувствието	на	деца,	учители	и	помощен	персонал,	а	родителите	се	анга-
жираха за участие в европейската интеграция;
•	 в	резултат	на	обменения	опит	с	партньорите,	се	повиши	качеството	на	традиционния	възпитателно	–	образователен	про-
цес;
•	 разпространението	на	нашия	опит	подтикна	и	други	учебни	заведения	от	региона	да	отворят	своята	дейност	към	новите	
европейски изисквания;
•	 събрани	бяха	много	материали,	които	са	на	разположение	на	всички	участници	в	проекта	и	ще	останат	ценни	средства	за	
бъдещата дейност на деца, учители, родители.
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: Целодневна	детска	градина	№	16

Адрес: Враца,	ул.	“Полк.	Кетхудов”	№	14

Тел: +359 92 62 62 40

Е-mail: cdg16@abv.bg

Партньори

Училище координатор: Мyrtle	Park	Primary	School,	UK,	E-mail:	office@myrtlepark.com

Партньор: Direzione	Didattica	Circolo	5,		Фаенца,	Италия,	E-mail:	gisellacarloni@katamail.com	
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Номер на проекта: 04-BGRO1-S2CO1-00049-3

Тип проект: Училищно партньорство

Целева група: Ученици, учители, родители

Наименование на проекта:

малКи пръстчета на работа

Цели:

1. Обогатяване на учебната програма на участващите училища с елементи на изкуства и творчески дейности.
2. Развитие на естетически усет и насърчаване на творческата активност. 
3. Запознаване на децата с културното наследство на европейските народи, творци, произведения, монументи. 
4. Развиване на детската способност за качествена оценка на художествени предмети и материали. 
5. Подпомагане развитието на мануални сръчности и умения при използване на различни материали и инструменти.
6. Онагледяване, осмисляне и оживяване на заниманията по езици, изкуства и други преподавани предмети.
7. Откриване и развитие на заложби и таланти.
8. Адаптиране и интегриране в група. Социализация чрез колективни дейности и игри.
9. Осъзнаване и приемане на общочовешките ценности.
10. Насърчаване на готовността за общоевропейско сътрудничество чрез разбираемия за всички език на културата и изкуството.

Дейности:

•	 Създаване	на	оригинални	модели	и	подбор	на	готови	примери	(модели)		за	изработване	от		децата;
•	 Създаване	и	разпространение	на	информация	(фотоси,	обемни	модели,	обяснителни	текстове)	за	начина	на	изработка,	
приложението и историческите условия за появата на съответния предмет в народните традиции (от България: сурвачки, 
мартеници, лазарски венци и китки, рисувана керамика, тъкани и шевици и др.);
•	 Работа	с	децата	по	собствени	модели	и	по	такива,	получени	от	партньорите;
•	 Подбор	на	изработени	от	децата	предмети	за	представяне	на	местни	или	международни	изложби;
•	 Подготовка	на	документални	текстове,	включващи	предназначението	на	изделието,	подходящите	материали	за	направа-
та му и отделните стъпки (действия, изискващи сръчност и естетически вкус); 
•	 Практически	дейности	с	децата	за	постигане	на	определени	сръчности	и	умения	при	използване	на	различни	материали:	хар-
тия, картон, глина, конци и прежди, зърна, маниста, природни материали, пръчки, камъчета, пясък, дърво, хранителни вещества 
(като захар, сол, пипер, брашна, макарони, ориз, леща, боб, други семена и листа), памук, вълна, употребявани опаковки и др.;
•	 Поощряване	на	детското	творчество	със	задачи,	включващи	орнаментика	(флорална,	геометрична,	абстрактна);
•	 Провеждане	на	работни	срещи	–	ателиета	за	съвместна	работа	на	деца,	учители	и	родители	за	изработка	на	календарно-
празнична украса (подаръци, сувенири, декоративни елементи), при използване новопридобитите умения;
•	 Украсяване	на	учебните	помещения	с	ръчно	изработени	предмети.	

Мобилности:

За	времетраенето	на	проекта	(36	м.)	са	осъществени	общо	6	мобилности:	2	партньорски	срещи	в	Тенкьо,	Франция;	2	учител-
ски обмена в Ронсе, Белгия;  1 партньорска среща в Бадалана, Испания; 1 партньорска среща в Чортау, Германия.

Резултати:

•	 Интернет	сайт	http://www.eufriend.net/SmFingers/index.htm,	представящ		всички	аспекти	на	проекта	и	неговата	поетапна	
реализация,	изработен	от	екипа	на	ЧДГ	„Приятел	на	Детето”	и	обслужващ	всички	партньори	с	отделни	свързани	сайтове	за	
всяко партниращо училище;
•	 Илюстрирана	информационна	брошура,		документираща		последния	етап	на	проекта;
•	 Триизмерни	декоративни	албуми	„Моят	град”,	представящи	забележителностите	на	всеки	от	партньорските	градове;
•	 Компакт	дискове,	съдържащи	информационен	материал:	разяснителни	текстове,	музика	и	песни,	фотогалерии	и	др.;	
•	 Видеотека	–	поредица	от	 	документални	откъси	и	тематични	монтажи,	представящи	части	от	дейностите	по	проекта	и	
откъси от телевизионни репортажи;
•	 Фотодокументация	–	албуми,	документиращи	различни	етапи	от	работата	по	проекта;
•	 Изложби	-		mериодично	представяне	на	детското	творческо	пред	широката	общественост	и	в	чужбина;	
•	 Концертни	и	театрални	изяви	на	децата	през	годината.
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: ЧДГ	„Приятел	на	Детето”

Адрес: София,	ул.	„Кракра”	19

Тел: + 359 2  944 29 18

Е-mail: friend@mail.bol.bg

Web: www.eufriend.net/SmFingers/index.htm

Лице за контакти: Цветана Платиканова, директор

Партньори

Училище координатор: ЧДГ	„Приятел	на	Детето”София,	България

Партньори: Decroly		Kleuterschool,	Ронсе,	Белгия

Grundschule	Zschortau,	Чортау,	Германия

CEIP	Mercè	Rodoreda,	Бадалона,	Испания

Scoala	‘Miron	Costin’	No12,	Галац,	Румъния

Ecole	Maternelle	Marcel	Pagnol,	Тенкьо,	Франция
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Номер на проекта: 04-BGRO1-S2CO3-00032-3

Тип проект: Училищно развитие

Целева група: Ученици, учители, родители, ръководен състав

Наименование на проекта:

раЗвитие на методология За педагогичесКа доКументация

Цели:

Развитие на методите за документация: 
1. Подпомагане прехода на децата от детска градина към училище. 
2. Документиране на детското развитие и училищните дейности чрез нови технологии. 
3. Развитие на педагогическия процес чрез използване на нови технологии.  
4. Създаване възможности за родителите да следят развитието на децата си. 
5.	 Информиране	на	широката	общественост,	колеги	и	авторитети	от	сферата	на	образованието	за	значимостта	на	педагоги-
ческата документация.

Дейности:

1. Различни дейности, целящи да:
•	 подобрят	възможностите	на	учителите	от	детските	градини	да	използват	информационните	технологии	като	част	от	педа-
гогическата си дейност;
•	 се	търсят	и	откриват	най-добрите	европейски	практики,	отнасящи	се	до	документацията	на	детското	развитие,	прогреса	и	
срещаните трудности;
•	 се	подобри	качеството	на	методите	за	документация	в	предучилищното	обучение.
2. Документиране на важни ежедневни и културни дейности (Празници).
3. Лична документация на отделните деца - децата донасят от дома си и създават свои лични документи (разкази, снимки, 
и др.).
4. Учителите създават документация за развитието на децата - отчитане на успехите и затрудненията (текстове, рисунки, 
фотографии,	видео,	компакт	дискове).	
5. Дейности по разпространение на идеите и резултатите от проекта. 
6. Създаване на помагало с документирани успешни практики и стратегии в предучилищното образование, свързани с про-
цеса на документация. 
7. Организиране на отделните части на брошурата с участието на всички партньори.  
8. Превод на българските текстове, предвидени за брошурата на английски език. 
9. Превод на материалите от брошурата на езиците на всички партньори (след корекции в английския вариант). 
10. Оказване методическа помощ на други кандидатстващи за участие в проекти по програма “Сократ”. 

Мобилности:

Ежегодни партньорски срещи и учителски обмени: 
•	 България	в	Екс	ен	Прованс,	Франция;
•	 България	в	Малмьо,	Швеция;
•	 домакинство	за	партньорите	в	София,	България.

Резултати:

•	 Илюстрирана	информационна	брошура	с	материали	по	проекта;
•	 Интернет	сайт,	представящ	информация	и	документи	за	проекта	и	неговата	поетапна	реализация;
•	 Аудиокасети	и	компакт	дискове,	съдържащи	информационен	материал:	разяснителни	текстове,	музика	и	песни,	фотога-
лерии и др.  
•	 Видеоматериали	–	поредица	от	документални	откъси	и	тематични	монтажи,	представящи	части	от	дейностите	по	проекта	
и откъси от телевизионни репортажи;
•	 Фотодокументация	-	Фотоалбуми,	документиращи	различни	етапи	от	работата	по	проекта.
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: ЧДГ	„Приятел	на	Детето”

Адрес: София,	ул.	„Кракра”	19

Тел: + 359 2  944 29 18

Е-mail: friend@mail.bol.bg

Web: www.eufriend.net/Doc/index.htm

Лице за контакти: Цветана Платиканова, директор

Партньори

Училище координатор: Ånglokets	FörskolaМалмьо,	Швеция

Партньори: ЧДГ “Приятел на Детето”, България

Ecole	Maternelle	Célony,		Екс	ан	прованс,	Франция
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Номер на проекта: 03-BGR01-S2C01-00140-2

Тип проект: Училищен проект 

Целева група: Ученици - деца от 4 до 7 годишна възраст

Наименование на проекта:

светът е оцелял, Защото се е смял

Цели:

Проектът “Светът е оцелял, защото се е смял” има за цел да изследва смешното в карнавално-обредните традиции на стра-
ните-участнички	и	влиянието	му	във	възпитанието	и	обучението	на	децата.	Изработването	и	обменът	на	материали	и	инфор-
мация	(предмети	от	бита,	фолклорни	играчки,	народни	игри	)	и	участието	на	децата	в		пресъздаване	на	карнавално-обредни		
традиции	с	хумористичен	елемент	ще	формира	отношение	към	хумора	като	фактор	за	душевно	здраве	и	съхраняване	лич-
ността на детето. 
При успоредното изучаване на европейски езици и запознаването с културите на другите страни, участниците в проекта 
–	деца,	учители	и	родители,		ще	формират	положително	и	толерантно	отношение	към	тях.	Разпространяването	на	опита		и	
резултатите от проекта ще запознае децата от другите детски градини в областта и цялата общественост с общото и различ-
ното	при	проявите	на	смешното	във	фолклора	на	страните	участнички.

Дейности:

•	 обхващат	откриване	и	документиране	на	области	от	културното	наследство,	носители	на	смеха	и	подходящи	за	предучи-
лищна възраст;
•	 регистриране	и	диагностициране	на	въздействието	на	хумористичните	произведения;
•	 събиране	на	детски	умотворения;
•	 драматизация	на	български	и	френски	художествени	произведения	 с	 хумористичен	характер	 (“Галена	Галуна”,	 ”Хитър	
Петър” и Приказките на Шарл Перо);
•	 Създаване	на	ателиета		“Да	се	посмеем	заедно”-	имат	за	цел	да	запознаят	децата	с	типични	смешни	герои	от	фолклора	на	
партньорите;
•	 Посещения	на	местни	музеи,	свързани	с	изследваната	проблематика	–	Дом	на	хумора	и	сатирата	-	гр.Габрово,	изложба		
“Усмивките през годините” – в гр.Попрад – Словакия;
•	 Събиране	на	материали	и	информация	за	карнавалните	обичаи	в	съответната	страна;
•	 Изработване	на	карнавални	маски	и	български	мартеници,	кукерски	маски;
•	 Събиране	на	литературно	смехово	творчество	–	песни,	стихотворения,	приказки;
•	 Запознаване	с	възможностите,	предоставени	от	словашкия	и	френския	фолклор	и	приказните	герои,	носители	на	хумор	и	
смях.

Мобилности:

•	 Работни	 срещи	в	Словакия	 -	 гр.Попрад,	Мaterska	 skola	“Mladeze“;Участници	в	 срещата	–	представители	на	България	и	
Словакия.
•	 Работни	срещи	във	Франция	-	гр.	Дакс,	Ecole	maternelle	”Henri	Lavielle”.	

Резултати:

•	 Книжка – оцветявка “Светът е оцелял, защото се е смял” с произведения от трите страни участнички в проекта и на техните 
езици;
•	 Филм	“Светът	е	оцелял,	защото	се	е	смял”;
•	 Фотоалбуми;
•	 СD;	
•	 Календар;
•	 Доклад	в	конференция	„Интернационалното	лице	на	смеха	и	неговите	национални	маски”.
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: ЦДГ ”Здравец”

Адрес: Велико	Търново,	Ул.	„Стара	планина”	№22

Тел: + 359 62 65 45 51

Е-mail: dgzdravec@abv.bg

Лице за контакти: Илияна	Стефанова	Стойчева	

Партньори

Училище координатор: ЦДГ ”Здравец”, България

Партньори: Ecole	maternelle	“Henri	Lavielle”,	Landes,	France

Materska	skola	Mladeze	II,	Poprad,	Slovaquie
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Номер на проекта: 02–BGR01–S2C01–00074-2

Тип проект: Училищен проект

Целева група: Ученици, учители

Наименование на проекта:

от бартер Към евро

Цели:

1. Основна цел на проекта:
•	 Да	се	проучат	произходът	и	развитието	на	паричните	взаимоотношения	в	Европа	от	страна	на	участниците	в	проекта	и	да	
се запознаят максимално широк кръг ученици с резултатите.
2.  Конкретни цели: 
•	 Да	се	обмени	информация	между	партньорите	за	участието,	ролята	и	мястото	на	различните	европейски	държави	в	про-
цесите на произхода и развитието на паричните взаимоотношения между тях; 
•	 Да	се	насърчи	сътрудничеството	на	страните	участнички	чрез	съвместна	планирана	и	координирана	работа	и	непрекъс-
нат	обмен	на	информация;	
•	 Да	се	придобият	нови	знания	и	умения	за	работа	с	партньори	от	други	страни;	
•	 Да	се	запознаят	участниците	с	културата,	начина	на	мислене	и	живот	на	партньорите	по	проекта;	
•	 Да	се	практикуват	и	развиват	основните	езици,	изучавани	в	училището	–	английски,	немски	и	вторите	чужди	езици	–	ис-
пански, руски, полски, други.

Дейности:

1.	 Запознаване	на	учениците	с	различните	видове	медии	и	поднасяната	от	тях	информация	чрез	активното	им	участие	в	
процеса	на	събиране,	обработка	на	информация	и	поднасяне	на	готовия	продукт.	
2. Придобиване на знания и умения във връзка със създаването на различни видове медии. Издаване на вестници “Вълна” 
с	особено	интересни	за	учениците	теми	и		„Животът	на	децата	от		„Дорис	Тенеди”.
3.	 Заснемане	на	видеофилм	за	първите	випускници	на	училището,	представен	на	участниците	в	работната	среща	в	България.	
4. Разработване на проект от участниците на собствена индустрия. 
5.	 Разработване	на	бизнеспланове,	фирмени	знаци,	бланки,	мултимедийни	презентации	и	уеб	страници,	след	предварител-
но	запознаване	на	участниците	с	основните	принципи	на	създаване	и	развитие	на	фирма.
6.	 Написване	на	есета	на	теми	„Всички	страни	-	участнички	в	проекта”	и		„Използването	на	еврото	в	живота”.	
7.	 Изработване	на	табла	и	брошури,	включващи	информация	за	старите	партньори	и	парични	единици	в	Европа,	информа-
ция за Европа и Европейския съюз (като например: страни членки, кандидати за членство, столици, население и други). 

Мобилности:

•	 Работни	срещи	с	партньорите	по	проекта	–	Кипър;
•	 Работни	срещи	с	партньорите	по	проекта	–	България;
•	 Работни	срещи	с	партньорите	по	проекта	–	Италия;
•	 Работна	среща	с	координатора	на	проекта	–	Белгия.

Резултати:

•	 есета
•	 табла
•	 изложби
•	 видеофилм
•	 ученически	вестници
•	 брошури
•	 уеб	страници
•	 компактдискове
•	 бизнес-планове
•	 рекламни	материали,	изработени	от	учениците.
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: Частно езиково средно общообразователно училище “Дорис Тенеди”

Адрес: София,	бул.	„Скобелев”	№	58

Тел: + 359 2  952 39 00

Е-mail: projects@doristenedi.com

Партньори

Училище координатор: Ecole	Communale	Robert	AndreMons	-	Jemappes,	Belgium

Партньори: Gardenes	Patmaskola	-	Gardene,	Latvia

Instituto	Comprensivo	G.	Pascoli	-	Milano,	Italia

Scoala	24	SF	Apostol	Andrei	-	Ploesti,	Roumania

C.E.I.P.	de	Oimbra	-	Oimbra,	Spain

Scuola	Elementastale	3	Circulo	“G.	Rodari”	-	Tortona,	Italy

Escuola	E.B.2	-	Resende,	Portugal

4th	Primary	School	-	Agii	Anargiri,	Greece

B	Limassol	Primary	School	-	Limassol,	Cyprus
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Номер на проекта: 02BGR01-S2C02-00014-1

Тип проект: Езиков проект

Целева група: Ученици,	учители	по	френски,	технологии,	актьорско	майсторство

Наименование на проекта:

театър и нови технологии За сближаване на младите хора

Цели:

Изборът на тема бе твърде общ. Затова младите хора трябваше да изберат необходимите качества, които да им помогнат да 
се сближат. В този аспект ние им помогнахме да намерят дейност, а именно театъра. Накрая, за да внесем новост в театрал-
ната дейност и да използваме новите технологии, допълнихме спектакъла с прожекции на диапорами и монтаж на текстове, 
свързани с темата за толерантността и различните й прояви в живота на младите хора.

Дейности:

Проектът има две основни насоки: 
1. Учениците разсъждават върху темата за толерантността и намират подходящи текстове. 
2.	 Участниците	казват	тези	текстове	пред	„ДРУГИТЕ”.
Чрез прякото запознаване и смесване на две групи с различни култури и езици, театърът помогна на участниците да открият 
другия.	За	френските	участници	бе	по-трудно	да	усвоят	български	език,	но	все	пак	по	време	на	спектакъла	част	от	текстовете	
бяха	представени	на	френски	език	от	българските	ученици	и	на	български	език	–	от	френските	участници.

Мобилности:

•	 месец	февруари	2003	–	посещения	на	страна	координатор	в	България
•	 месец	май	2003	–	посещение	на	страна	контрактор	във	Франция

Резултати:

В	съвместен	спектакъл	(представен	в	България	и	Франция)	бяха	използвани	преносим	компютър,	диапрожектор	и	монтаж	
на текстове върху диапорамите, което отговаря напълно на темата на проекта.На компакт диск и видеокасета са записани 
различни етапи от подготовката и представянето на спектакъла пред публика.

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: ФЕГ	Антоан	дьо	Сент	Екзюпери

Адрес: Пловдив,	ул.	„Вук	Караджич”	№13а

Тел: + 359 32 95 18 65

Е-mail: lycee_exupery@abv.bg

Лице за контакти: Н.Вачкова

Партньори

Училище координатор: Колеж	Даниел	Аргот,	Франция

Партньор: Училищно	настоятелство	при	ФЕГ
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Номер на проекта: 05BGR01-S2-00036-1

Тип проект: Езиков проект

Целева група: Ученици

Наименование на проекта:

Здравословно хранене и Здравословен начин на живот

Цели:

1. Да се запознаят младите хора със здравословния начин на хранене, подходящите за това храни, тяхното съчетаване и 
въздействие върху организма.
2. Да се запознаят учениците на възраст 14-16 години с важността на правилата за здравословно хранене.
3. Да се повиши мотивацията, познанието и увереността на младите хора да комуникират на други европейски езици, чрез 
придобиване на основни умения по езиците на страните участнички в проекта - полски и български.
4.	 Да	се	придобият	умения	за	използваната	специфична	терминология	в	областта	на	здравословното	хранене	по	целевия	
език на проекта - английски език.

Дейности:

1. Разпространение на проекта в образователната институция:
•	 Презентация	на	партньора;
•	 Запознаване	с	целите	и	дейностите	по	проекта;
•	 Запознаване	с	научното	съдържание	на	проекта;
•	 Среща	с	учениците,	потенциални	участници	в	проекта	и	с	родителите	за	запознаване	с	проекта.
2. Размяна на кореспонденция между учениците и учителите с цел опознаване.
3. Проучване на терминологията, свързана със здравословното хранене.
4. Езикова подготовка на участниците в проекта – 40 часа полски език.
5.	 Изготвяне	на	информационни	табла	за	партньора	и	за	здравословното	хранене.
6.	 Проучване	на	информацията	свързана	със	здравословното	хранене	и	здравословния	начин	на	живот.
7. Подготовка и организация на обмен.
8. Обсъждане на резултатите от обмена.
9.	 Оформяне	на	крайните	резултати.
10. Разпространение на работата по проекта.

Мобилности:

Бяха проведени две срещи по проекта – в гр. Монтана, България и в гр. Шедълце, Полша. 
Осъществена	бе	мобилност	на	26	ученици	от	Финансово-стопанска	гимназия	„Васил	Левски”	в	периода	07.05.2006	–	23.05.2006	г. 
в гр. Шедълце, Полша.
От страна на партньора, мобилността бе проведена в периода 28.05.2006 – 10.06.2006 г. от 27 ученици.
Мобилността	бе	проведена	на	принципа	„от	дом	до	дом”.

Резултати:

•	 Българо-полско-английски	речник	на	електронен	и	хартиен	носител	с	термини	от	здравословното	хранене;
•	 Брошура	с	правила	за	здравословно	хранене	на	младите	хора	на	възраст	между	14	-16	години,	във	формата	на	пира-
мида;
•	 Готварска	книга	с	ястия	от	българската	и	полската	кухня.



33

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: Финансово–стопанска	гимназия	„Васил	Левски”

Адрес: Монтана,	бул.	”Александър	Стамболийски”		№	37

Тел: + 359 96 30 04 15

Е-mail: fsg@abv.bg

Партньори

Училище координатор: Финансово–стопанска	гимназия	„Васил	Левски”,	България

Партньор: Public	Gimnasium	No	2,	Siedlce,	Полша
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Номер на проекта: 04-BGR01-S2C01-00004-3

Тип проект: Училищен проект 

Целева група: Ученици

Наименование на проекта:

европейсКа търговия

Цели:

Проектът	“Eвропейска	търговия”	е	насочен	към	осъществяване	на	едно	изследване,	което	позволява	на	учениците	да	про-
следят практически пътя на износа на стоки от България към страни от Европейския съюз. Той е насочен към осъществяване 
на интердисциплинарни дейности, съобразени с учебния план, в който са включени дисциплините икономика на търговията, 
търговско	право,	бизнесадминистрация,	финанси,	международна	търговия.	Като	част	от	инициативите	е	връзката,	която	
участниците в проекта осъществиха с местно предприятие, осъществяващо износ. 
1. Участниците да придобият усещане за принадлежност към Европа, което в по-общ смисъл съдейства върху процеса на 
Европейската интеграция.
2. Да осъществим контакти и обмен между учители и ученици от страни членки на ЕС и тези, които са кандидати за членство.
3. Да поощрим изучаването на чужди езици, в частност английски.
4.	 Да	повишим	познанията	по	информационни	технологии,	нови	технологии	за	комуникации,	интернет.
5. Да приложим интердисциплинарен подход към темата.
6. Да проучим търговските практики в страните партньори.
7.	 Да	подготвим	професионалната	интеграция	на	учениците	в	предприятия,	които	извършват	външнотърговска	дейност.
8. Да обогатим знанията на учениците и конкретното им прилагане в практиката.
9. Да обогатим отношенията учител - ученик в извънучилищна среда.
10. Да проучим и обменим педагогически опит с колеги от партниращите училища, предвид подобряване на качеството на 
преподаване.
11. Да си изработим критерии за оценка на направеното.

Дейности:

•	 След	като	всеки	участник	си	направи	свой	електронен	адрес,	започна		процес	на	комуникации	с	ученици	от	Белгия,	Румъ-
ния, Полша и Германия.
•	 Участниците	направиха	Power	point	презентация	на	училището,	на	града,	като	отразиха	социално-икономическата	и	кул-
турна среда.
•	 Осъществихме	връзка	с	Института	по	пшеницата	и	слънчогледа,	който	изнася	продуктите	си	в	страни	от	ЕС,	а	също	така	и	
с	АД	„Жакард”	-	Добрич,	транспортната	фирма	„Дименстранс”	-	Добрич.	Чрез	презентация	Power	point	показахме	производ-
ството,	структурата,	пазарите	на	съответните	фирми.	
•	 Учениците	оцениха	своите	продукти	и	тези	на	партньорите.

Мобилности:

Участие в планирани работни срещи в Италия март 2003г, в  Полша през април - май 2004г., в  Румъния през април 2005 г., в  
Белгия през юни 2005.

Резултати:

•	 Интеграция	между	училище	и	предприятие,	извършващо	износ;
•	 Изработване	на	Power	point	презентация	за	Института	по	пшеницата	и	слънчогледа,	АД	„Жакард”	-	Добрич,	транспортната	
фирма	„Дименстранс”	-		Добрич	на	базата	на	проучвания	и	снимков	материал,	подготвен	лично	от	участниците	по	собствени-
те им естетически критерии;
•	 Отразяване	на	социално-икономическата	картина	на	града	като	израз	за	повишаване	на	икономическите	компетентности	
на участниците;
•	 Изработване	на	Powerpoint	презентация	на	училището	като	израз	за	повишаване	уменията	по	информационни	технологии;
•	 Поддържане	на	контакти	с	участниците	от	Германия,	Полша,	Румъния,	Белгия;	
•	 Изработване	на	Powerpoint	презентация	на	самите	участници,	чрез	която	те	развиват	своите	компетентности	по	англий-
ски език.
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: Финансово-стопанска	гимназия	„В.	Левски”	,	гр.	Добрич

Адрес: 9300	Добрич,	ул.	„Ген.	Гурко”	1

Тел: +359 58 600 143

Е-mail: tid@netplusdb.bg

Лице за контакти: Иванка	Алексиева,	alexieva@abv.bg

Партньори

Училище координатор: Institut	Notre-Dame	Séminaire	2&3	degrés	-	6600	Bastogne	Place	Saint-Pierre	24,	Белгия

Партньори: Zespol	Szkol	Techniczno-Uslugowych	-	41-100	Siemianowice	Slaskie,	Matejki	5,	Полша

Berufskolleg	der	Stadt	Bottrop	-	D-46236	Bottrop,	An	der	Berufschule	20,	Германия

Colegiul	Tehnic	“Mihai	Viteazul”	-	37000	Oradea,	Poienitei	nr.25,	Румъния
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Номер на проекта: 05-BGRO1-S2CO1-00001-3

Тип проект: Училищен проект 

Целева група: Ученици, учители, директор, помощник-директори, родители, НПО

Наименование на проекта:

н2о – вода и още нещо...

Цели:

Проектът	“Н2О	–	Вода	и	още	нещо...”	има	за	цел	да	осъществи	–	чрез	универсалната	и	специфична	тема	“вода”	–	образова-
телна, диалогова и транснационална активност, основана на колективен виртуален десктоп и да оцени неговото приложение 
като	репродуктивен	модел,	пръв	по	рода	си	за	училищата,	и	да	допринесе	за	формирането	и	успеха	на	учениците.	Поради	
това проектът включва – оперативно и творчески – ученици, учители и семейства в експериментирането на мултимедий-
ни технологии и телекомуникации, като развива дистанционното обучение чрез Интернет мрежата. Този проект стимулира 
съюза на приятелско и творческо познанство, използващо разнообразието, както и взаимното обогатяване и когнитивни 
стимули.	Следователно,	използването	на	информационни	технологии	и	комуникации	е	съществено	за	укрепване	на	евро-
пейските измерения на обучение с цел да стимулира транснационалното сътрудничество на гражданите, обучението им чрез 
използване на новаторски и достъпни методи.

Дейности:

•	 Редовни	сбирки	на	участниците	в	проекта	за	обсъждане	на	работата	и	разпределение	на	задачите;
•	 Превод	на	материалите	от	и	на	английски	език;
•	 Научноизследователска	работа	в	интернет	и	по	специализирана	литература	по	темите	“Водни	бедствия:	наводнения”	и	
“Цените на питейната вода в България”;
•	 Конкурс	между	учениците	за	творба	на	тема	“Цветовете	на	водата”;
•	 Компютърна	обработка	на	материали,	данни,	снимки	и	др.;
•	 Редовен	обмен	на	материали	и	информация	с	партниращите	училища	(е-mail,	chat);
•	 Попълване	на	скала	за	оценяване	степента	на	постигнатите	компетентности	в	интерактивните	дейности	по	проекта	от	
координаторите (начална, междинна и крайна);
•	 Презентации	на	проекта	и	на	работата	на	учениците	(пред	учители	и	ученици	от	варненските	училища,	по	време	на	Про-
ектната	седмица	на	гимназията,	на	контактния	семинар	на	учители	от	различни	европейски	страни	по	време	на	финалната	
среща в Италия, пред учители, ученици и родители);
•	 Изготвяне	на	мултимедийна	презентация	на	тригодишната	работа	по	проекта	за	финалната	среща	в	Италия;
•	 Предоставяне	на	информация	и	снимков	материал	за	сайта	на	гимназията;
•	 Проектиране	на	папка,	посветена	на	тригодишната	работа	по	проекта	с	колаж	от	различните	теми	и	есе	от	координаторите	
на проекта с впечатления от работата;
•	 Участие	на	4	ученици	в	младежка	среща	под	надслов	“Водата	е	живот”	в	рамките	на	финалната	среща	по	проекта	в	Италия;
•	 Участие	на	координатора	на	проекта	като	обучител	за	работа	по	проекти	“Коменски	1”	в	контактен	семинар	на	учители	
от	различни	европейски	страни	в	рамките	на	финалната	среща;	и	среща	по	“Коменски	3”	в	проекта	“Мрежа	на	европейската	
хранителна култура”, в който гимназията също е партньор;
•	 Участие	в	съставянето	на	обща	книга	с	есета	и	впечатления	от	тригодишната	работа	по	проекта	на	координаторите;
•	 Развитие	и	обогатяване	на	общия	сайт	www.water.eat-online.net.

Мобилности:

•	 Среща	на	координаторите	в	Пиняо	и	Кампо	Майор	(Португалия);
•	 Среща	на	координаторите	в	Стеге	(Дания);
•	 Среща	на	координаторите	в	Истанбул	(Турция);
•	 Заключителна	среща	на	партньорите	с	участието	на	ученици	в	международна	младежка	среща,	представяне	на	най-до-
брите практики и Контактен семинар за обучение на учители и създаване на нови партньорства по Програма “Коменски” на 
остров Прочида (обл. Неапол, Италия).
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Резултати:

През	третата,	финална	година	от	работата	по	проекта	бяха	направени	няколко	презентации	на	темите	по	проекта	пред	уче-
ници, учители, родители и представители на общността; беше организирана изложба с най-добрите творби на учениците от 
осмите и деветите класове след конкурс на тема “Цветовете на водата”. Беше изготвена пауърпоинт презентация за цената на 
питейната вода, както и мултимедиен диск на тема “Водни бедствия: Наводненията”. Учениците изготвиха проекта и беше от-
печатана папка, посветена на тригодишната работа по проекта. Съвместно с координаторите на училищата партньори беше 
издадена	книга	с	впечатленията	на	координатора	на	всяко	училище,	снимки	и	информация	за	международните	срещи	по	
проекта.	Информация	и	снимков	материал	се	представя	на	сайта	на	училището,	както	и	на	общия	сайт	на	международния	
проект. 

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: ГПЧЕ		„Йоан	Екзарх”

Адрес: Варна,	кв.	„Чайка”

Тел: +359 52 302 373

Е-mail: veg_varna@abv.bg

Лице за контакти: Галина Германова - Директор 

Партньори

Училище координатор: Istituto	Comprensivo	“Marco	Polo”		-	Kардито,	Италия

Партньори: Zespół	Szkół	Integracyjnych	nr	1	Integracyjne	Gimnazjum	nr	47	-	Полша

Gymnázium	-	Двур	Кралове,	Чешка	Република

„Žaliakalnio“	vidurinė	mokykla	-	Клайпеда	Литва

Indras	pamatskola	-	Индра,	Латвия

Agrupamento	de	Escolas	Bàsicas	e	jardins	de	infãncia	do	Concelho	-	Кампо	Майор,	Португалия			

Escolа	2,	3	do	Pinhão		-	Пиняо,	Португалия

Hjertebjergskolen	-	Стеге,	Дания

MEF	Schools	-	Истанбул,	Турция

Súkromné	osemročné	gymnasium,	Buzulucka	3	-	Словакия

Merkez	Cumhuriyet	İlköğretim	Okulu	-	Аксарай,	Турция



38

Номер на проекта: 03-BGR01-S2CO1-00056-3

Тип проект: Училищен проект 

Целева група: Ученици, учители

Наименование на проекта:

античното наследство – пътищата на виното

Цели:

1. Приобщаване на цялата училищна колегия към работата по проекта чрез интегриране на съдържанието му в учебните 
часове по съответната дисциплина.
2. Допълване и онагледяване на теоретичните знания, касаещи различните аспекти на лозарството и винопроизводството, 
посредством проучвания и експозета в рамките на различни учебни предмети.
3. Мотивиране на максимален брой ученици за участие в конкретната работа по проекта.
4.	 Хомогенизиране	и		активиране	на	придобитите	знания		по	отделните	дисциплини	с	тези	по	френски	език	в	съответната	
област.
5. Разкриване пред нашите възпитаници на истинската действителност на света, в който живеем, посредством прякото им 
участие	в	различните	дейности	и	в	дискусии	с	професионалисти.
6. Повишаване качеството на изработените продукти.
7.	 Максимално	използване	на	новите	информационни	технологии	както	в	пряката	ни	дейност,	така	и	при	популяризирането	й.
8. Оценка на постигнатото от участниците и техните съученици от  различните партниращи си училища.
9.	 Приобщаване,	с	цел	сътрудничество	и	подпомагане,	на	все	по-обхватен	диапазон	от	родителската	общественост,	фирми	и	
обществени организации.
10.	Популяризиране	на	тази	форма	на	транснационално	сътрудничество	в	Европейския	съюз	сред	цялата	общественост.

Дейности:

•	 Творческо–изследователска	работа	върху	темата	за	виното	в	класическата	музика;
•	 Изложби;
•	 Семинари,	свързани	с	народни	обичаи,	характерни	за	бургаския	регион,	и	присъствието	на	виното	в	тях;
•	 Научна	конференция,	третиращата	вредните	аспекти	от	консумацията	на	алкохол;
•	 Журналистически	подходи	и	представяне	пред	аудитория;
•	 Празник		на	европейските	проекти	и	образованието,	постижимо	посредством	тях.

Мобилности:

•	 Посещение	на	археологически	обекти,	свързани	с	античното	наследство;
•	 Работа	на	терена	в	аграрни	лозарски	комплекси;
•	 Среща	със	специалисти	от	Център	по	стандартизация	на	хранителните	подукти;
•	 Участие	в	дейността	на	Център	по	преодоляване	на	зависимостта	от	алкохола	и	тютюнопушенето;
•	 Ежегодни	работни	срещи	във	всички	партниращи	училища.

Резултати:

•	 Представяне	на	национално	ниво,	в	контекста	на	европейския	ден	на	програмата	„Коменски”,	на	най-добрите	продукти	
на	възпитаниците	на	ГРЕ			„Г.	С.	Раковски“	–	Бургас,	по	проектите	„Античното	наследство	–	Пътищата	на	виното“	и	„Европа	
– водата и комуникациите“;
•	 Мултиплициране		на	лого	на	проекта	и	неговата	апликация	върху	голям	брой	най-разнообразни	предмети;
•	 Изработване	на	сувенири	за	учениците,	партньорите	и	всички	обществени	институции,	проявили	интерес	и	спомогнали	за	
реализацията на този европейски проект;
•	 Досиета	на		тема	–	„Верди	и	„Дамата	с	камелиите”;	„Виното	и	класическата	музика“;	„Символиката	в	човешките	отноше-
ния”;	„Легендата	за	трите	каменни	маси“;
•	 Рисунки	на	учениците.



39

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: ГРЕ		„Г.	С.	Раковски”

Адрес: Бургас,	бул.	„Ст.	Стамболов“	№19

Тел: + 359 56 81 01 04

Е-mail: gre_rakovski_bs@yahoo.fr

Партньори

Училище координатор: Колеж		„Пиер	Пюже”,	Франция

Партньори: Гимназия		„Каетани“,	Италия

ГРЕ		„Г.	С.	Раковски“,	България
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Номер на проекта: 05-BGR01-S2C01-00130-3

Тип проект: Училищен проект 

Целева група: Ученици и по-широката общност

Наименование на проекта:

младежКи пътеводител За торино, 2006

Цели:

1.	 Общата	цел	на	проекта	беше	да	се	формира	у	учениците	представа	за	по-широките	аспекти	на	големите	спортни	събития,	
в нашия случай - предстоящите Зимни олимпийски игри в Торино 2006 г., – като средство за изграждане на култура на толе-
рантност, разбиране и уважение към другия.
2. Конкретната цел на проекта бе създаването на “Подробен младежки пътеводител за Торино, 2006”, като чрез проектните 
дейности участниците трябваше да развият практически умения за съставяне, редактиране и разпространение на подобни 
продукти с оглед националните инициативи в тази област.

Дейности:

•	 изследователска	дейност	за	съставянето	на	сборника;
•	 специализирана	езикова	подготовка	за	осъществяване	на	успешен	превод;
•	 превод	и	редакция	на	готовите	части	на	превода;
•	 изработването	на	презентации	на	електронен	носител.

Мобилности:

•	 Октомври	2004	–	организационна	среща	в	София,	България;
•	 Юни	2004	–	работна	среща	в	Португалия;
•	 Октомври	2004	–	организационна	среща	на	фаза	2,	София,	България;
•	 Април	2005	–	работна	среща	в	Стокхолм,	Швеция;
•	 Февруари	2006	–	посещение	на	Торино	в	периода	на	Олимпиадата;
•	 Май	2006	–	заключителен	семинар	в	София,	България.

Резултати:

Крайният	продукт	–	„Подробен	младежки	пътеводител	за	Торино,	2006”	на	италиански	език	и	на	езиците	на	партньорите,	бе	
реализиран	с	голям	професионализъм	от	младите	хора	и	има	изключителна	практическа	стойност.	
Проектната работа получи много широк резонанс както в училище, така и в по-широката училищна общност. Копия от “Под-
робен младежки пътеводител за Торино, 2006” бе представен на среща на директора на училището, г-жа Г. Тончева, със 
спортни и културни дейци по време на майските празници на културата.
Кметът на гр. Торино, г-н Серджо Киампарино, изрази своето задоволство от работата на младите хора в отворено писмо, 
публикувано на електронния сайт на община Торино в навечерието на Зимната олимпиада.
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: Национална	гимназия	за	древни	езици	и	култури	„Константин	-	Кирил	Философ”

Адрес: София,	ул.	“Баба”	№16

Тел: + 359 2 824 11 55

Е-mail: ngdek.bg

Лице за контакти: Ваня Николова,  vanian@mail.bg

Партньори

Училище координатор: Италия

Партньори: България, Португалия, Швеция
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Номер на проекта: 05-BGRO1-S2CO1-00060-3

Тип проект: Училищен проект 

Целева група: Ученици, учители, ръководен състав

Наименование на проекта:

КаК е моето семейство? а твоето?

Цели:

1.	 	Да	повиши	знанията	на	участниците	за	други	места	в	Европа,	фокусирайки	се	върху	социалните,	демографските	и	култур-
ните аспекти, както и върху езика. 
2.  Да даде на децата по-добро разбиране за това как живеят семействата в другите страни (култура, традиции, роднинство 
и чествания, връзки между членовете на семейството, празнични обичаи...).
3.  Да опознае други европейски училища, техните учители, ученици, как работят, тяхната организация, учебните занима-
ния, което означава и тяхната образователна система.
4.  Да организира съвместни дейности, които могат да бъдат проведени във всички партньорски страни, които да разменят 
и споделят с всички. 
5.  Да възпитава децата, като им даде представа за разнообразието в облика на европейските граждани и повиши толерант-
ността и уважението към другите страни (междукултурен обмен).

Дейности:

•	 Размяна	на	пътуващи	предмети	и	попълване	на	дневници;	
•	 Изработване	на	книжки;
•	 Издаване	вестник	„Новини	от	Коменски”	със	страници	на	всички	партньори;
•	 Изработване	на	диплянки;
•	 Две	изложби	 с	материали	от	проекта	 (април	2006),	 разгледани	от	всички	инспектори	от	Регионалния	инспекторат,	 гр.	
Велико Търново;
•	 Заснимане	на	2	DVD	-	представяне	на	участниците	и	родното	място;
•	 Размяна	на	писма,	картички	и	сувенири	от	всички	участници	в	проекта;
•	 Участие	в	Международен	конкурс	„Европа	в	приказки”	с	участието	на	Ивайло	Пушкаров	с	приказката	„Приятелство	без	
граници”;
•	 Състезания	по	английски	език,	в	които	взеха	участие	45	участника,	в	категории:	“Най-комуникативен	ученик	на	английски	
език”;	“Най-богата	тетрадка”;		„Моите	открития	в	речника”	и	„Мои	любими	думи	и	изрази”.

Мобилности:

•	 Torrejon	de	Ardoz,	Madrid,	Spain	-	2	учители;
•	 Villeneuve-	sur-	Lot,	France	-	2	участници.

Резултати:

•	 Шест	дневника	на	пътуващите	предмети:	шапки	–	България,	Уелс,	тениски,	книжка	„Дон	Кихот”,	испанско	ветрило,	камбанка;
•	 Две	изложби	с	материали	от	проекта;
•	 Два	DVD	–	родното	място	и	представяне	на	участниците;
•	 Три	броя	вестник	„Новини	от	Коменски”;
•	 Шест	книжки	на	различни	теми:	
	 Игра	с	животни	и	френската	барета.	Познай	и	напиши	имената	на	животните!;	Животът	на	моите	родители,	баба	и	дядо	
като деца; Прилагателните с нашата американска учителка; Най-добрите неща, с които започва живота; Нашето ежедневие 
в	рисунки	и	шеги	;		Мис	„Испанско	ветрило”,	пролет	2006.
•	 Информации	в	новинарските	емисии	на	двете	кабелни	телевизии	„Нове”	и	„Алеко”;
•	 Статии:	вестник	„Дунавска	зора”,	Свищов,	25.11.2005,	статия:	„Станахме	приятели	за	цял	живот”;	училищен	вестник:	„Meж-
дучасие”,  интервю с директорката на училището -  “Учители от училището посетиха Испания”.
•	 Уеб	сайт	-	www.comeniusjblume.es
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: Основно училище ”Христо Ботев”

Адрес: Ореш

Тел: + 359 6328 2081

Е-mail: ouhbotev.oresh@abv.bg

Партньори

Училище координатор: Colegio	Publiclo	Joaquin	Blume,	Spain

Партньори: Ecole	Rene	Descartes	-	France

Primary	School	Cwmfelinfach		-	UK	-	Wales
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Номер на проекта: 04-BGR01-S2C02-00002-1

Тип проект: Езиков проект

Целева група: Ученици, учители

Наименование на проекта:

“ромео и жулиета” на ученичесКата сцена

Цели:

Развиване на естетическата и интелектуалната потребност у младите хора за общуване с театралното изкуство и драма-
тургичния текст. Изграждане на умения за артистична проява във възрастовата възможност на учениците. Овладяване на 
Шекспировия	език-епоха,	стилистика,	синтаксис.	Обмен	на	културни	факти	между	ученици	от	различни	държави.

Дейности:

•	 Овладяване	на	драматургичния	текст	на	Шекспир;
•	 Изготвяне	на	театрална	постановка	в	съвременен	модерен	аспект;
•	 Овладяване	на	изискванията	за	сценична	постановка:	мизансцен,	декори,	музика,	костюми;
•	 Навлизане	в	историята		на	английския	театър	във	връзка	с	постановки	на	пиесата	“Ромео	и	Жулиета”,	съответно	и	в	исто-
рията на българския театър; 
•	 Беше	проведен	курс	с	необходимия	минимален	брой	часове	по	холандски	език,	за	да	може	общуването	да	бъде	на	ан-
глийски и холандски език;
•	 Програмите	за	спектаклите	бяха	художествено	изработени	и	написани	на	3	езика:	английски	,	холандски	и	български.

Мобилности:

•	 Холандия	-	две	седмици	15	ученици	на	възраст	от	14	до	18	г.	+	4	преподаватели;
•	 Бяхме	домакини	на	19	ученици	от	Холандия	и	4	преподаватели;
•	 Двете	групи	посетиха	културни	и	природни	забележителности	в	съответните	страни.

Резултати:

Бяха отпечатани брошури и методическо ръководство, което може да бъде използвано от други училища за интеграция между 
учебните дисциплини: литература, история, изобразително изкуство, музика и за свободно избираема подготовка по театрално 
изкуство. В резултат на извършената дейност учениците от Холандия и България се запознаха по-задълбочено с Шекспировата 
драматургия и с историята на Англия от Елизабетинската епоха и с развитието на театралното изкуство в Англия, Холандия и Бъл-
гария. Учениците добиха самочувствие като изпълнители на театрални роли, но с ясното съзнание, че не са актьори. Създадоха се 
трайни връзки за общуване и диалог между младите хора от Холандия и България.

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: ЧЕПГ	„Пейо	Яворов”

Адрес: София,	бул.	„Скобелев”	№58	/п.к.112

Тел: + 359 2 9515995

Е-mail: s.rad@abv.bg

Партньори

Училище координатор: ЧЕПГ	„Пейо	Яворов”	-	България

Партньори: Het	Stedeljik	Lyceum	-	Холандия
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Номер на проекта: 04-BGR01-S2C03-0043-2 

Тип проект: Проект за училищно развитие 

Целева група: Учители, ученици и ръководен състав

Наименование на проекта:

еее – европейсКи подоходи при е-преподаването и е-ученето

Цели:

1.	 Развитие,	прилагане	и	изпробване	на	комуникационна	платформа,	обща	уеб	 страница	и	 учебни	материали,	 които	ще	
бъдат	предложени	на	търговски	фирми	във	връзка	с	техните	дейности	(закупуване,	продажба,	раклама).	
2. Разработване на материали за e-learning и впоследствие – дистанционно обучение.

Дейности:

•	 Работа	по	МРС3	(мини	търговски	компании).	Дискусионни	процедури:	рекламиране,	предлагане	и	т.н.;
•	 Платформа:	представяне,	регистрация;
•	 Работа	по	платформа:	учители,	ученици;
•	 Попълване	на	подновеното	предложение	за	третата	година;
•	 Нова	идея:	електронно	обучение	(e-learning).	Как	можем	да	интегрираме	компютъра	в	уроци?	Обмяна	на	връзки;
•	 Културни	презентации.

Мобилности:

За	осъществяване	на	проекта	постоянно	се	обменяше	информация	между	учениците	от	различните	държави	чрез	елек-
тронна	поща,	интернет,	телефон	и	факс.	За	двете	години	на	проекта		4	ученици	и	2	преподаватели	посетиха	партньорите	ни	
в  Полша, гр.Варшава.
Общо	8	ученици	и	4ма	преподаватели	посетиха	Финландия.		Два	пъти	посетиха		Виена		2	ученици		и	2	преподаватели.
Посрещнали сме партньорите от Полша – 2 преподаватели и 4 ученици;
от	Финландия	–	3	преподаватели;	от	Виена	–	4	ученици		и	5	преподаватели.

Резултати:

•	 Уеб-сайт	–	www.tmet.prjects.org;
•	 Eee.lhakwien22.at;
•	 Повишена	мотивация	за	участия	в	международни	програми	и	подобрени	резултати	в	учебните	процеси;
•	 Запознаване	с	чуждата	култура;
•	 Увеличаване	на	езиковите	познания	на	участниците	в	проекта;
•	 Участниците	от	българска	страна	се	запознаха	с	разнообразните	методи	на	преподаване,	използвани	от	партньорите,	и	с	при-
носа към развитието за европейските измерения.
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: ПГ	„Акад.	Сергей	П.	Корольов”

Адрес: Дупница,	ул.	„Орлинска”	№	74

Тел: + 359 701 51835

Е-mail: tmet_projects@mail.bg

Партньори

Училище координатор: Bundeshandelsakademic	und	Bundeshandelsschul	Wine	22	–	Viennaq	Austria

Партньори: Raahen	Porvari	–	ja	Kayppakouln	-	Oulu,	Finland

Zespol	SzKol	XXXII	Liceum	Protilowane	and	Building	Technical	College	№	5	-	Warsaw	Poland

ПГ	„Акад.	Сергей	П.	Корольов”	-	Дупница,	България
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Номер на проекта: 03-BGR01-S2C02-00004-1

Тип проект: Езиков проект

Целева група: Ученици

Наименование на проекта:

иЗгревите над шумен и ЗалеЗите над валенсия

Цели:

1. Да се опознаят богатите истории, традиции и култури на България и Испания.
2. Да се стимулира използването на езиковото разнообразие в Европа.
3.	 Да	се	изследват	и	наблюдават	природни	явления,	протичащи	на	различни	географски	места.
4. Да се разкрие синтезът между природа, наука и изкуство; минало, настояще и бъдеще, да се открият връзки между раз-
лични области на познанието да се достигне до по-дълбоко осмисляне на единството на света.
5.	 Да	се	формира	у	младите	хора	дух	на	европейски	граждани.

Дейности:

Дейностите	по	проекта	са	подчинени	на	посочените	по-горе	цели	и	на	идеята	за	търсене	на	форми	на	синтез	между	природо-
научните и хуманитарните дисциплини.
1. Хуманитарно направление: 
•	 Проучване	на	важни	дати	и	събития	в	историята	на	двете	страни;
•	 Посещения	на	музеи	и	забележителности;
•	 Изучаване	на	традиции	и	обичаи;
•	 Превод	на	новелата	„Тръстика	и	кал”;
•	 Представяне	на	театрална	постановка	по	новелата;
•	 Училищен	концерт.	
2. Природонаучно направление: 
•	 Проучване	на	първите	разпространители	на	природонаучни	знания	-	Йоан	Екзарх;
•	 Методи	и	експерименти	по	измерване	радиуса	на	Земята;
•	 GPS	и	навигация	на	корабите;
•	 Изучаване	на	природни	явления	 -	 звукови	явления	в	Мадарската	пещера;	 	 оптични	явления	 (цветовете	на	небето,	на	
изгревите и на залезите); работа със звездна карта; 
•	 Наблюдение	и	обяснение	на	движението	на	хвърчилото	и	фризбито;
•	 Измервания	по	опазване	на	околната	среда	-	езерото	Албуфера,	река	Камчия,	радионуклиди	в	почвата;	
•	 Изучаване	биологичното	разнообразие	на	езерото	Албуфера	и	Шуменското	плато.

Мобилности:

Предварително посещение на координатора от испанска страна в България. Посещение на групи по 14 ученици на разменни 
начала с продължителност 2 седмици - през месеци март и април 2004г., съответно в Испания и България.

Резултати:

•	 Издаване	на	брошури	и	книги,	CD,	изложби	с	материали	и	снимки	от	проекта,	представления:,	срещи	и	дискусии	със	специа-
листи,	участие	в	радио-	и	TV-	предавания,	публикации	в	пресата,	създаване	на	приятелски	взаимоотношения	между	родители	
-		обмяна	на	писма,	желания	за	взаимни	посещения,	фотографии	на	изгреви	и	залези,	пресконференция;
•	 Представяне	на	проекта	на	първата	европейска	среща	„Младежта	и	наследството”,	организирана	от	Форума	на	ЮНЕСКО	“Уни-
верситетът	и	наследството”.	Отличие	за	един	от	седемте	най-добри	проекта	по	програма	„Коменски”	в	областта	Валенсия	(м.	ок-
томври 2005г. във Валенсия);
•	 Представяне	на	XXXIV	Национална	конференция	по	физика,	Ямбол	2006г.	-	номинация	за	най-добър	доклад;
•	 Двете	училища	-	ПМГ	„Н.	Попович”	и	Средно	училище	„Хуан	де	Гарей”,	станаха	инициатори	на	следващ	проект	по	програма	
„Коменски”	-		„Мозайка	от	наука	и	култура”,	който	стартира	през	2005г.	и	ще	продължи	до	2008г.	В	проекта	участват	България,	
Испания, Италия, Полша, Португалия и Норвегия.
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: ПМГ	„Нанчо	Попович”

Адрес: Шумен,	ул	„Кирил	и	Методий”	68

Тел: + 359 54 850232

Е-mail: pmg_shumen_d@abv.bg

Партньори

Училище координатор: Средно училище “Хуан де Гарей” - Валенсия, Испания 

Партньор: ПМГ	„Нанчо	Попович”	-	Шумен,	България
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Номер на проекта: 03-BGR01-S2C02-00001

Тип проект: Езиков проект

Целева група: Ученици, родители, учители, директори

Наименование на проекта:

еКологични последици от нашия иЗбор на храна

Цели:

1. Да провокира и развие мотивацията, уменията и увереността на младите хора да общуват на чужд език. Благодарение на 
това, участниците в проекта да се докоснат до културата, бита и начина на мислене и живот на страната партньор.
2. Да се осведомят учениците за проблемите, свързани с опазването на околната среда, и правата и задълженията на гражда-
ните по този въпрос, да се помогне на учениците да разберат как управлението на Земята влияе върху местното управление.
3. Учениците да развият критично мислене по проблема.
4. Чрез интердисциплинарна и международна работа да се развие у учениците чувство за отговорност, съпричастност към 
проблема и желание за опазване на околната среда и изграждане на единен чист европейски дом.
5. Да се насърчат учениците да възприемат различната култура и идеята за европейското разнообразие.
6. Да се научат учениците да бъдат толерантни едни към други, да уважават другите и да се развие тяхната способност да 
взимат свои решения и да показват чувство на солидарност в групова работа.
7. Да се усъвършенства чуждоезиковото обучение.

Дейности:

В рамките на проекта се проведоха следните дейности:
1. Образователни дейности:
•	 Анкети	и	интервюта,	провеждани	от	ученици;
•	 Събиране	на	документи	и	материали;
•	 Привличане	на	външни	сътрудници:	местни	организации,	лидери	на	организации,	спициалисти	по	енергийни	ресурси,	науч-
ни работници;
•	 Изследователска	и	диагностична	работа,	извършена	от	ученици,	за	да	се	определят	екологичните	последици	от	нашия	избор	
на храна;
•	 Учениците	от	нашето	училище,	съвместно	със	своите	връстници	от	Франция,	с	голямо	желание	и	ентусиазъм	направиха	спе-
циален	училищен	кът	в	СОУ	„Бр.	Каназиреви”	и	в	Лицей	„Ла	Солайе”,	където	поставиха	много	табла,	снимков	материал,	диаграми	
и др., свързани с работата по проекта;
•	 Посещение	на	учебни	часове	и	в	двете	училища	партньори	-	по	английски	език,	френски	език,	математика,	физика,	химия,	
география;
•	 Посещение	на	мандра	и	месокомбинат	в	гр.	Разлог,	България;
•	 Посещение	във	фабрики	за	екологично	чисти	продукти	във	Франция,	в	гр.	Сен	Марселен	-	фабрика	за	орехи,	фабрика	за	
сирене,	фабрика	за	ликьор.
2. Други дейности:
•	 При	всяко	пътуване	учениците	представяха	своята	работа,	анкети	и	вестник;
•	 За	учениците	организирахме	спортни	състезания	по	волейбол,	баскетбол,	айкидо,	тенис;
•	 По	случай	деня	на	Европа	9	май,	проведохме	специална	дискусия	в	гр.	Разлог	(в	технологичния	център),	в	която	участваха	учени-
ците	от	СОУ	„Бр.	Каназиреви”	и	техните	връстници	от	Франция,	а	също	така	и	представители	на	местната	и	обществената	власт.	Тема-
та на проекта и работата по него беше много интересна за всички участници. Имаше и представители от други училища, родители. 
На тази среща присъстваха представители на местната и регионалната преса. Проектът получи високо обществено признание;
•	 Френските	ученици	се	запознаха	с	културата	и	традициите	в	България.	За	тази	цел	българските	ученици	представиха	автен-
тична	фолклорна	програма	пред	френските	ученици,	кулинарна	изложба,	направен	беше	и	кратък	исторически	обзор.	Френски-
те ученици и колеги бяха очаровани.
•	 Организирахме	среща	с	представител	на	„Регионален	инспекторат	по	образование”	-	г-жа	Кълбова	(инспектор	по	чуждоези-
ково	обучение)	в	гр.	Благоевград.	На	тази	среща	взеха	участие	учениците	от	двете	училища	партньори	-	България	и	Франция.	
•	 Накрая,	по	време	на	гостуването	на	френската	група	ученици	и	учители	в	СОУ	„Бр.	Каназиреви”	-	гр.	Разлог,	направихме	анкета	
между всички ученици, участници в проекта, отностно мнението им за проекта и как те оценяват работата по проекта. Резулта-
тите са много добри.
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Мобилности:

•	 Работна	среща,	проведена	в	СОУ	„Бр.	Каназиреви”,	гр.	Разлог	(от	28.02.2004-03.03.2004).
•	 Обмен	на	ученици	от	20.03.2004	до	02.04.2004	(за	българските	участници)	и	от	24.04.2004	до	08.05.2004	(за	френските	
партньори). Брой учители, участващи в обмена - 2; Брой ученици, участващи в обмена - 20.

Резултати:

•	 Вестник;
•	 Брошури;
•	 CD	-	презентация	на	проекта;
•	 Фотографии;
•	 CD	-	работа	по	проекта;
•	 Изложби:	-	изложба,	отразяваща	работата	по	проекта,	снимков	материал;		-	кулинарна	изложба	с	екологично	чисти	храни,	
във	връзка	с	темата	на	проекта	„Екологични	последици	от	нашия	избор	на	храна“.
•	 Видеокасети:	-	материал,	отразяващ	посещението	на	френската	група	в	СОУ	„Бр.	Каназиреви“,	проведените	дейности	и	
работа по проекта; - материал за проекта, излъчен по телевизията;
•	 уебсайтове	с	цялостна	информация	и	материали	по	проекта:	http://www.freewebs.com/comenski/
http://www.comenski-razlog.hit.bg
•	 Публикации	в	местната	преса;
•	 Публикации	във	френската	преса.

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: СОУ	„Братя	Петър	и	Иван	Каназиреви”	

Адрес: Разлог,	ул.	„Любен	Каравелов”	12

Тел: + 359 747 80232; 80233

Е-mail: razlog_sou@yahoo.com

Лице за контакти: Милена Иванова Бекярова

Партньори

Училище координатор: Лицей	„Ла	Солайе”	(Lycee	La	Saulaie),	Франция

Партньор: СОУ	„Братя	Петър	и	Иван	Каназиреви”	-	гр.	Разлог,	България
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Номер на проекта: 05-BGRO1-S2CO3-00030-3

Тип проект: Проект за училищно развитие

Целева група: Ученици и учители

Наименование на проекта:

повишаване Качеството на обучение чреЗ европейсКата праКтиКа

Цели:

1. Познаване на образователните системи, култури и стил на живот на партньорите.
2. Стимулиране на използването ИТ в учебния процес.
3.	 Използване	на	портфолио	за	повишаване	качеството	на	обучение	и	особено	на	европейското	езиково	портфолио.
4. Усъвършенстване на методите за обучение на базата на обменен опит.

Дейности:

1. Реализиране на контакти с партньорите и изучаване на образователните системи и опита на партньорите ни наред с история-
та, традициите и начина им на живот;
2. Стимулиране на творчеството на участниците, чрез изработване на материали;
3.	 Провеждане	на	семинари	и	конференции;
4. Изучаване, разработване и използване в учебния процес на разработените материали;
5. Чествания, изложби и масови мероприятия сред тях:
•	 Чествания,	посветени	на	200-годишнината	от	рождението	на	Х.	К.	Андерсен	и	400-годишнината	от	рождението	на	Рембранд;
•	 Заключителна	изложба	с	материали,	представящи	работата	по	проекта	и	4-те	страни	с	образователните	им	системи	-	матери-
али от дейността ни;
•	 Провеждане	на	Фестивал	на	езиците	и	Вечер	на	математиката.

Мобилности:

•	 Школски	център,	град	Любляна,	Словения	–	две	срещи;
•	 Линде	Колеже,	Волвега,	Холандия	-	две	срещи;
•	 Praestegaardsskolen,	Есберг,	Дания	-	една	среща;
•	 И	домакинство	на	СОУИЧЕ		„Св.	Кл.	Охридски”,	Благоевград	-	три	срещи.

Резултати:

1. Запознаване с нови страни, образователни системи и култури;
2. Използване на нови методи; 
3. Развити умения за работа в екип и комуникативност и в крайна сметка повишаване на качеството на обучение. 

Продукти от проекта:
•	 Разработени	са	три	Езикови	портфолиа,	адаптирани	за	нашите	условия;
•	 Книжка	и	два	диска	с	материали,	разработени	от	учителите;
•	 Проведени	4	конференции	за	споделяне	на	опита;
•	 Календари	за	2005	г.	и	2006	г.	и	химикали,	рекламиращи	проекта;
•	 Интернет	страницата	на	проекта,	намираща	се	на	адрес:	http://www.fllschool.org
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За контакти:

Контрактор

Име на организацията: СОУ	с	изучаване	на	чужди	езици		„Св.	Климент	Охридски”

Адрес: 2700	Благоевград,	ул	„Брегалница”	№2

Тел: + 359 73 831998

Е-mail: souiche@abv.bg

Лице за контакти: Катерина Тодорова Марчева

Партньори

Училище координатор: СОУ	с	изучаване	на	чужди	езици	„Св.	Климент	Охридски”,	България

Партньор: Praestegaardsskolen,	Esbjerg	-	Дания

Linde	College,Wolvega	-	Холандия

Šolski	Center,	Ljubljana	-	Словения
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Номер на проекта: 05-BGR01-S2C01-00038-3

Тип проект: Училищен проект

Целева група: Ученици, учители

Наименование на проекта:

Art of living – иЗКуството да се живее

Цели:

Сътрудничеството по време на проекта осъществи следните цели: 
1.	 	Подобри	средното	училищно	равнище	чрез	реализирането	на	конкретните	работни	продукти,	където	се	проявиха	профе-
сионализмът на учителите и знанията на учениците.
2.  Усъвършенства се училищният образ чрез творческите работни продукти, които бяха насочени извън училището.
3.	 	Усъвършенства	се	и	връзката	между	управлението	и	учителската	професия.

Дейности:

Апликиране, моделиране, рисуване, пеене, драматизации, скициране, разкази за живота в родния край.

Мобилности:

Montcada	I	Reixac	–	CEIP	–	Испания:	17–23.11.2003	г.;	Klaus	–	Volksshule	–	Австрия:	9–14.05.2004	г.;	СОУ	„Васил	Левски”	–	Кру-
мовград	–	България:	28.04–03.05.2005	г.;	Firence	–	Vitorio	Veneto	–	Италия:	27.11–02.12.2005	г.;	Montcada	I	Reixac	–	CEIP	–	Ис-
пания: 29.05-2.06.2006 г.

Резултати:

Резултатите след три години работа по проекта са много добри. Те се изразиха в изготвянето на продукти, свързани с проекта: 
•	 постери	и	плакати	във	формат	100/75мм,	които	са	копирани	в	размер	А4;	картички	–	коледни;	рисунки;
•	 текстове	на	български	и	английски	език;
•	 книга	“Art	of	living”,	в	която	са	поместени	темите,	свързани	с	проекта:	Толерантност,	Нетолерантност,	Умението	да	се	адаптираш,	
Хармония, Не на насилието и Правото на избор;
•	 Кратка	история	на	СОУ	„Васил	Левски”;	
•	 CD	с	презентации	на	тема:	„Български	традиционни	ястия”	на	български	и	английски	език;	
•	 Календар,	посветен	на	дейностите	и	участниците	по	проекта	“Аrt	of	living”	за	2006	година.

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: СОУ	„Васил	Левски”	

Адрес: Крумовград,	ул.	„Свобода”	№1

Тел: + 359 3641 74 55; 71 75

Е-mail: sou_vasillevski@yahoo.com

Лице за контакти: Пенка	Манолова,	pepamanolova@abv.bg

Партньори

Училище координатор: Circolo	5	cairoli	–	Флоренция,	Италия

Партньор: СОУ	„Васил	Левски”	-	Крумовград,	България

CEIP	Reixac-	Montcada	I	Reixac	-	Catalonia,	Spain

Volksschule	Klaus	-	Klaus,	Voralberg,	Austria

Brydebjergskolen	-	Nysted,	Storstroms	amt,	Denmark
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Номер на проекта: 03-BGRO1-S2CO2-00005-1

Тип проект: Езиков проект

Целева група: Ученици и учители

Наименование на проекта:

водни дарове от природата

Цели:

1.	 Учениците	ще	говорят	на	английски	език	със	своите	френски	партньори	(ученици),	което	ще	подобри	техните	езикови	
умения. Те ще трябва да се научат как да работят в международен екип.
2.	 Учениците	ще	разменят	професионални	знания	и	умения	в	областта	на	приготвянето	на	морски,	речни	и	езерни	продукти	
(риби).
3.	 Учениците	ще	се	запознаят	с	хранителните	традиции	на	двете	страни	-	България	и	Франция.

Дейности:

•	 Общуване	на	английски,	което	подобрява	езиковите	умения	на	учениците;
•	 Обмяна	на	професионални	знания	и	умения	в	областта	на	приготовлението	на	морски,	речни	и	езерни	продукти	(риби);
•	 Запознаване	с	традициите	в	храненето	на	двете	страни;
•	 Обучаване	в	развитието	на	типа	хранене	и	специално	в	използването	на	водните	дарове	от	природата.

Мобилности:

Всички комуникации между участниците са осъществени по e-mail поща. Тъй като работният език беше английски, всички 
ученици	упражниха	своя	английски	език	–	факт,	който	подобри	техните	езикови	умения	чрез	размяна	на	посещения	в	двете	
страни.

Резултати:

Крайният	продукт	от	проекта	е	Специализиран	справочник	на	английски	език,	който	включва	френски	и	български	рецепти.	
Тъй като хранителните вещества на рибните продукти са добре известни като диетична и здравословна храна, ние избрахме да 
представим тези ценни продукти, които са дарове от природата за цялото човечество. Реализираните главни цели на проекта 
позволиха	на	всички	ученици	да	развият	мобилността	и	професионалните	си	компетенции	за	по-добра	европейска	и	световна	
интеграция.

За контакти:

Контрактор

Име на организацията: Софийска	професионална	гимназия	по	туризъм

Адрес: София,	бул.	„Сливница”	№	182

Тел: + 359 2 986 77 78; 983 36 92

Е-mail: thh_sofia@abv.bg

Лице за контакти: Директор СПГТ: инж. В. Гъдев;  Координатор: Н. Велева

Партньори

Училище координатор: Франция

Партньор: Доминик Детрусел

Лицей		„Антонин	Карем”	-	гр.	Савини,	Франция



57



58

Материалите в настоящата публикация са 

отпечатани от издателите по начина, по който 

са предоставени от самите участници. Всеки от 

участниците по своя преценка е подготвил текста 

и снимковия материал, представящи дейността по 

неговия проект. 
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След проведена от Центъра за развитие на човешките ресурси валоризация на 
проектите по Училищно партньорство, реализирани в периода 2000 – 2006г., 

за успешно представяне бяха отличени следните проекти в следните категории:

Личности, събития, проблеми в регионалната, националната и европейската история	-	ГПЧЕ	„Ромен	Ролан”	-	Стара	Загора	
 „Качествени и приложими продукти”

Развитие на европейското самосъзнание на младите хора	-	ЧЕСОУ	“Дорис	Тенеди”	-София
„Качествени и приложими продукти”

Управление на природните ресурси през 21-ви век - Трета ПМГ “Акад. Методий Попов” – Варна
„Качествени и приложими продукти”

Информационните технологии като метод в бизнесобучението - ЧБУ “Евростандарт” –	София
„Качествени и приложими продукти”

Мишка в библиотеката - ОУ “Св. Паисий Хилендарски” – с. Баня, обл. Благоевград
 „Качествени продукти”

Представи си - всички хора живеят в свят на мир и разбирателство - СОУ “Братя Петър и Иван Каназиреви” – Разлог 
„Качествени продукти”

Културни сходства и комуникации - ОУ “Никола Парапунов” – Разлог
 „Многообразие от дейности”, „Активно участие на ученици” „Подкрепа от местната общност”

Земята -	9	ФЕГ	“Алфонс	дьо	Ламартин”	-		София
 „Ученическо творчество”

Мечтите и надеждите на децата в Европа	-	ЧОУ	“Веда”	–	София
„Ученическо творчество”

Поглед към игрите на децата	-	ОДЗ	№2	“Джани	Родари”	–	Гоце	Делчев
 „Иновации в педагогическата работа”

Европейската водна мрежа	-	ЧСОУ	“ЕСПА”	–	София
 „Интегриране на дейностите в учебната работа”

Да доближим традициите към знанията на съвременния живот -	ЧСОУ	“Дрита”	–	София
 „Активно участие на ученици” и „Интегриране на дейностите в учебната работа”

Комуникацията прави различното привлекателно -	13	СОУ	„Св.	Св.	Кирил	и	Методий”	–	София	
 „Многообразие от дейности”

Олимпийските игри чрез изкуства -	22	СОУ	“Г.	С.	Раковски”		-	София
 „Многообразие от дейности”

Издание на Център за развитие на човешките ресурси, 2007 г.




