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Въздействие на секторна програма „Коменски“ в България (2007-2013)

Секторна програма
„Коменски”
2007-2013
1. Въведение
a. Същност на секторна програма „Коменски”
От създаването си през 1995 г., секторна програма „Коменски” е основен двигател
за развитие на качествено училищно образование както на национално, така и на европейско ниво.
Главните цели на секторна програма „Коменски” са насочени към усъвършенстване
на европейските системи за училищно образование, осигуряване на възможност за придобиване на ключови компетентности от учениците и утвърждаване на идеята за активното
гражданство.
Секторна програма „Коменски“ подкрепя международна мобилност и обмен и разработване на добри образователни практики. Програмата дава възможност за индивидуално участие чрез: Индивидуални квалификационни дейности; Асистентски стаж; Индивидуалната ученическа мобилност; Прием на асистент и европейско сътрудничество чрез:
Училищни партньорства (Двустранни и Многостранни); Регионални партньорства; Подготвителни визити.
Сред най-активните организации участници в програмата са детските градини и
училищата. Участниците в образователните проекти са ученици, учители, училищно ръководство и административни кадри, както и представители на местните, регионални и национални образователни власти, родителски асоциации, неправителствени организации и
всички, развиващи дейност в сферата на средното образование.
В програмата участват всички държави членки на Европейския съюз (ЕС), заедно с
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Швейцария и Македония.
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b. Програма „Коменски” в контекста
на национални и европейски стратегии и цели
Проектите, финансирани от секторна програма „Коменски”, са своеобразна платформа за пилотни инициативи в сферата на училищното образование. Дейностите по програмата допринасят за извеждане на решения по основни европейски предизвикателства,
отразени в европейските стратегии „Европа 2020” и „Образование и обучение 2020” като:
● Намаляване процента на ранно напускащите училище под 10%, като на национално ниво реалистичната цел е редуциране на този процент до 11% чрез повишаване привлекателността на училищното образование;
● Превръщане на ученето през целия живот и мобилността в реалност чрез участие
в проекти за мобилност;
● Повишаване на качеството и ефективността на образованието чрез развитие на
ключовите компетентности;
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● Установяване на равнопоставеност, социално сближаване и активно гражданско
участие;
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Възможностите за развитие и обмен на добри практики за решаване на актуални
предизвикателства пред европейските системи за училищно образование, утвърждават
секторна програма „Коменски“ като своеобразна платформа за генериране на идеи за изпълнение на европейските и национални политически приоритети в сектора. Осъществените проекти са пилотни дейности за внедряване на иновативни решения, които са насочени към подобряване както на качеството на преподаване, така и на самото обучително
съдържание.

2. Изпълнение на секторна програма „Коменски” (2007-2013)
Тенденцията за нарастване на броя финансирани проекти по секторна програма
„Коменски” не е постоянна през годините, но се стабилизира в края на програмния период,
като общият обем надхвърля 2263 проекти. Най-много проектни инициативи са реализирани по две от дейностите на програмата, а именно - „Училищни партньорства” (1028) и
„Индивидуални квалификационни дейности” (995). През годините (след 2009 г.) има финансиране над 30 „Регионални партньорства”.
Най-голям брой проекти са регистрирани през 2007 г. и 2012 г. съответно 346 и 431
проекти. По дейност „Училищни партньорства” са финансирани най-много проекти през
2007 г. – 183, а през 2013 г. – 191.

● Развитие на творчеството и иновациите (предприемачество) на всички образователни нива.
Програма „Коменски“ допълва и мерките по изпълнение на заложените национални цели в Националната стратегия за учене през целия живот (2007-2013), които поставят
акцент върху развитието на педагогическите подходи, прилагани в училище, по-разширено използване на информационните и комуникационни технологии в класната стая и развитие на интегрирано чуждоезиково образование и обучение. Развитието на ключовите
компетентности на участниците в проекти е приоритет както на програмата, така и на националната стратегия.
Възможността за реализиране на партньорства между институции на международно ниво е заложено сред дейностите на Националната стратегия за учене през целя живот
като основна мярка за повишаване авторитета на образователните институции. Целите на
програмата са залегнали като съществена част и на новата Национална стратегия за учене
през целия живот (2014 – 2020).
(Фигура 1)
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Броят на участниците по секторна програма „Коменски” нарастват прогресивно
през годините, като в транснационални мобилности за целия програмен период се включват над 23 339 участници. Най-голям брой мобилности се подкрепят по дейност „Училищни партньорства”, а именно 21 300, като от тях 11 375 ученици и 11 240 учители. Участие
в транснационални мобилности по дейност „Училищни партньорства” са взели и 155 лица
със специални образователни потребности (СОП).
В проектната дейност на национално ниво, в рамките на проекти за училищни
партньорства, са се включили над 138 750 граждани, като от тях 115 789 ученици, 17
400 учители и 1 331 лица със СОП.
В дейност „Регионални партньорства” участие са взели 812 представители на образователната общност, докато в дейност „Индивидуални квалификационни дейности” са се
включили 995 преподаватели от училищното образование.
Най-голям брой участници в мобилности има регистрирани през 2012 г. (4920), като
над от тях 4 000 са финансирани по дейност „Училищни партньорства”.
(Фигура 3)

8

(Фигура 2)
Основните страни дестинации за мобилност по дейност „Индивидуални квалификационни дейности” и дейност „Асистентски стаж” са Великобритания и Германия, докато
при дейност „Училищни партньорства” са: Франция, Германия, Италия и Великобритания.
Сред най-често срещаните езици, на които се реализират проектите, са английски, немски,
френски и италиански.
Сред основните изпращащите институции в проекти по дейност „Училищни партньорства” са детски градини; основни училища; средни общообразователни училища; професионални гимназии; ресурсни центрове.

Усвоените по секторна програма „Коменски” средства за целия програмен период
възлизат на около 16 975 643 евро. От тях 12 525 141 евро са усвоени по дейност „Училищни партньорства”, 857 280 евро по дейност „Регионални партньорства” и 2 800 640
евро по дейност „Индивидуални квалификационни дейности”. През 2012г. са разпределени
най-много средства по всички дейности на програмата в размер на 4 365 639 евро.

Сред най-често срещаните теми на проектите по дейност „Училищни партньорства” са:
● Активно гражданство (демокрация и човешки права),
● Работа с групи със СОП;
● Артистично образование;
● Основни умения;
● Борба с провала в образованието;
● Сравнителни образователни системи;
● Kултурно наследство.
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При дейност „Индивидуални квалификационни дейности” и дейност „Асистентски стаж” сред най-срещаните теми са: Учене и преподаване на чужди езици; Педагогика и дидактика; Развитие на умения за учене на чужди езици и Мениджмънт и автономия в училищата.
В дейност „Регионални партньорства” основен акцент се поставя върху теми, свързани с: Методи за повишаване мотивацията на учениците, Педагогика при работа със хора
със СОП, Социална интеграция, Здравно образование, Признаване на неформално и самостоятелно учене.

3. Въздействие
За разглеждания период, финансираните от секторна програма „Коменски“, дейности оказват положително въздействие на развитието на училищното образование на няколко ключови нива: индивидуално (обучаеми и обучители), институционално и системно.
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a. На индивидуално ниво
Училищните партньорства по секторна програма „Коменски” спомагат за повишаване на интереса на учениците към Европейските страни и култури. Разнообразните дейности, финансирани от програмата, развиват условията за активно европейско гражданство и
поставят основата за междукултурен диалог между участниците. Сред основните въздействия за учениците са:

Въздействие на секторна програма „Коменски“ в България (2007-2013)
като това поставя учениците в равностойно положение и създава предпоставки
за изграждане на толерантност и междукултурна търпимост;
● насърчаване на творческо и иновативно мислене:
учениците, които реализират мобилности по секторна програма „Коменски”, имат възможност да се потопят в международна образователна среда,
предоставяща нови възможности, предизвикателства и дейности за развитие на креативна нагласа и умения;
● подобряване на дигиталните умения:
използването на дигиталните технологии е неразделна част от реализирането
на дейностите по всеки проект по секторна програма „Коменски”. Учениците
имат възможност да подготвят интерактивни презентации, да поддържат сайтове на проектите, активно да общуват със своите ученици от партньорските
страни в социалните мрежи, да изработват видеоклипове и др.
Сред основните въздействия от участието в проекти и индивидуални дейности на
програмата върху преподавателите в системата на училищното образование са развитие
на техните професионални и ключови компетентности, както и:
● осигуряване на възможности за опознаване на други образователни
системи и практики, като така се насърчава сътрудничеството на общоевропейско ниво.
● потапянето в различни образователни системи е обогатяващо както за общата
култура на участниците, така и за професионалното им развитие;

● подобряване на чуждоезиковите умения:
● осигуряване на условия за педагогическите специалисти да разискват и изучават
Двустранните и Многостранните училищни партньорства по секторна програма „Коменски” имат положително влияние върху отношението на учениците към чуждите езици и предоставят възможност за практикуването им в
естествена среда;

● теми, незасегнати до момента на национално ниво;
● повишаване мотивацията за развитие и учене през целия живот и по-бърза
адаптация към нови ситуации и нови образователни среди;

● развитие на социални и граждански умения:
Участието в партньорства създава предпоставки за взаимно уважение и разбирателство между ученици от различни страни. Проектите дават възможност за
работа върху теми, свързани с общата европейска идентичност и гражданство,

● насърчаване на прилагането на нови и иновативни методи и подходи на преподаване.
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b. На ниво институция
Проектите по секторна програма „Коменски” имат значителен принос за отваряне
на образователните институции към европейското пространство на образователни услуги и иновации.

Въздействие на секторна програма „Коменски“ в България (2007-2013)
националната образователна политика на европейско ниво по актуални предизвикателства като:
● формулиране на стратегии за справяне с ранното отпадане от училище,
● развитие на педагогически кадри,

Равнопоставеността, на която стъпват училищата, както на национално, така и на
международно ниво при реализиране на проекти, личната отговорност, която участието
в проекти носи със себе си на ниво обучаеми и обучители, както и сътрудничеството сред
училищния състав спомагат за създаване на благоприятна среда за учене.
Участието в проекти по програма „Коменски” подкрепя сътрудничеството и създаването на връзки между училища от цяла Европа. Съвместната работа с други образователни институции на европейско ниво повишава ефективността на училището и
изгражда положителна визия на училището сред ученици и родители. Родителите стават съпричастни към работата на училището и се превръщат в основна движеща сила на
образователните процеси.
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Работата по проекти е свидетелство за инициативност и модерен облик във
функционирането на училището, като така се повишава рейтингът на институцията.
Участието в проекти е знак за добро управление и висока квалификация на обучителите и обучаемите в рамките на училището, което от своя страна благоприятства
хармоничното развитие на отношенията между училището и местната власт.
Проектите по секторна програма „Коменски” предлагат иновативни решения и идеи
за организация на класната стая и на училището като цяло. Интердисциплинарният подход,
организацията на времето и нуждата от строго планиране на събития дисциплинира организацията и я прави конкурентоспособна. Преносът на добри практики обогатява опита на
ръководните кадри по отношение работата и управлението на персонала.

● осигуряване на по-тясна връзка на образователните услуги и пазара на труда.

4. Еразъм +
Секторна програма „Коменски” е най-успешната програма в сферата на училищното образование в рамките на Европейския съюз. Резултатите на програмата намират
отражение в структурата и основните параметри на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, която стартира през 2014 г., обединявайки в себе си седем настоящи програми:
● Програмата „Учене през целия живот“ - „Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”,
● „Младежта в действие“,
● „Еразмус Мундус“,
● „Темпус“,
● „Алфа“,
● „Edulink“
● и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.
В новата програма се предвиждат три основни дейности:
1. Образователна мобилност за граждани.

c. На ниво система
2. Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.
Секторна програма „Коменски” е своеобра разование, които могат да се използват
от взимащите решения като отправна точка за дългосрочни политики в сектора.
В допълнение, дейност „Регионални партньорства” дава възможност на основни
движещи сили на образователната система като регионалните инспекторати по образование и общините да участват пряко в обмен на информация и добри решения за

3. Подкрепа за реформа на политиките.
Отчитайки добрите резултати от транснационалната образователна мобилност, Европейската комисия планира в бюджета на новата програма близо 2/3 от финансирането да
се отделят за образователна мобилност.
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Успешни проекти 2007 - 2013

Въздействие на секторна програма „Коменски“ в България (2007-2013)

При кандидатстване за мобилност на обучители от сферата на училищното образование, се въвежда разписването на така наречения Европейски план за развитие, който
ще помогне за изграждането на стратегическо и дългосрочно планиране на дейностите на
институцията с оглед международната квалификация на обучителите и отговаряне на потребностите на училището за квалификация на преподавателския състав и подобряване
мениджмънта на институцията.
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В допълнение институциите в сферата на училищното образование ще имат възможност да участват в секторни и междусекторни партньорства в рамките на втората ключова дейност. Това ще допринесе за установяване на по-тясна връзка на образователните
институции с представители на бизнеса и неправителствения сектор в търсене на най-добрите решения за постигане на качествено и ефективно образование.
Третата ключова дейност на програма „Еразъм +”, „Подкрепа за реформа на политиката”, има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение,
чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите членки. Дейността
ще се администрира от Националните агенции във всяка страна членка на програмата.
В рамките на подкрепата за реформа на политиката ще продължи изпълнението на заложените в стратегическите документи Европа 2020 и „Образование и обучение 2020”
цели, както и ще се разшири сътрудничеството между други съществуващи инструменти за развитие на системата като Европас, Еврогайдънс, Евридика, Европейската квалификационна рамка и Европейска система за трансфер на кредити в сферата на професионалното образование и обучение.
Българските институции ще имат възможност да черпят сравнителна информация и добри практики от европейските мрежи и инструменти в сферата на образованието и обучението, като участват в различни национални и европейски форуми, аналитични и статистически образователни изследвания, пилотни обучения за прилагане
на иновации.
Европейската комисия ще насърчава образователните институции на ниво училищно образование да осмислят предоставяните от тях услуги в светлината на световната дигитална революция, която променя формите, начините и нагласите към учените.
В рамките на инициативата „Отваряне към образованието”1 ЕК поставя акцент върху
пренасяне на традиционното образование в онлайн пространството, като се очаква
така да се осигури по-голяма достъпност и интерактивност. Програма „Еразъм+” ще е
един от ключовите инструменти, който да предостави финансови ресурси за всички образователни институции, желаещи да разработват свободни образователни ресурси с
европейска добавена стойност.
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Дейност „Многостранни
училищни партньорства“

Многостранни училищни партньорства

Тревожим се за пропиляното

Име на проекта: 		
Номер на проект: 07-BGR01-CO06-00087-2
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:

		

137 СОУ „Ангел Кънчев“
гр. София

Описание на проект
Целта на проекта “Тревожим се за пропиляното” е учениците да изследват възможностите и методите за рециклиране на отпадъците. В рамките на партньорските
срещи те споделят своя опит и участват в работни ателиета, където изработват произведения на изкуството от отпадъчни материали. С работата по проекта участниците изучават положителния европейски опит в областта на разделното събиране на отпадъци
и тяхното рециклиране.

Постижения
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● Умения за работа в екип;
● Развитие на комуникативните умения;
● Умения за самостоятелно учене и събиране на информация;
● Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване;
● Културни компетентности - изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване на света;
● Проучване и внедряване на добри практики в областта на:
● Екологичното образование;
● Гражданското образование;
● Използване на ИКТ в обучението.

Въздействие
● Във всяко от партньорските училища са разработени разнообразни подходи и педагогически практики. Успеваемостта на учениците, както и собствената им увереност в техните умения, са повишени.
● Учениците и учителите са придобили разбиране за начина на живот и различните
култури в другите страни. Създадени са трайни партньорски връзки.

Тревожим се за пропиляното

„Тревожим се за пропиляното”
е уникален проект, който
е позволил ученици и учители от шест
партньорски училища да усвоят
дейности и познания, придобити
по различни учебни предмети,
окуражавайки ги да придобият
увереност в това как и в каква степен
се използват природните ресурси.

● Проектът се реализира със съвместните усилия на ученици, родители, местната
власт и местния бизнес – БулЕкопак – и с това допринася за усъвършенстване на
междуинституционалните връзки в града. Това, което осъществява младежката
група по проекта, поставя началото на една добра практика за приобщаване на
младите хора към проблемите на общността и им вдъхва увереността на равностойни партньори в управлението на училището и града.
● Младите хора, които са взели участие в този проект, са доказали своята готовност
за равностойно приобщаване към младежта на Европа. Със социалнозначимата
инициатива, която са поели те са направили своите първи стъпки в младежкото
самоуправление и са се подготвили да посрещнат новите стандарти на обединена
Европа, като бъдещи нейни граждани.
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Многостранни училищни партньорства

Музика без граници
В резултат
на проектните дейности,
в края на проекта,
културните и религиозни
различия се приемат
с много повече
толерантност.

Име на проекта:

Музика без граници
Номер на проект: 07-BGR01-CO06-00174-2
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:

ОУ „Димчо Дебелянов“
гр. Ихтиман

Описание на проект
От 2007 г. до 2009 г. учениците и преподавателите от ОУ ”Д. Дебелянов” работят по
международен проект ”Музика без граници” с партньори от Германия, Португалия и Литва. Английският език и музиката, като средства за общуване и сближаване са в центъра
на проекта с тяхна помощ учениците от училището участват в работни срещи и концерти
в гр. Силвареш, Португалия; гр. Скуодас, Литва и гр. Еркрат, Германия. През месец април
2009 г. е проведена среща-концерт в гр. Ихтиман.

● Допринесъл е за повишаване на следните умения:
● Умения за работа в екип;
● Комуникативни умения;
● Умения за самостоятелно учене и събиране на информация;
● Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване;
● Културни компетентности;
● Използване на ИКТ в обучението.

Въздействие
20

Проектът цели изграждането на интернационална културна общност (чрез изпълнение на музика), базирана на многообразието и различието на страните-участнички.
Стреми се да представи музиката като универсален език, с помощта на който може да
бъде разбран всеки човек, независимо от неговата национална принадлежност, тъй като
музиката, особено фолклорната, е изпълнена със съдържание и информация за живота
на народа, който я е създал.
Целта на проекта е учениците да се запознаят с музикалните европейски и самобитно-национални фолклорни ценности, за да се преодолеят границите между страните в Европа.

Постижения
● Изнесени са концерти;
● Създаден е блог и сайт на проекта;
● Изработено е лого на проекта и различни материали, популяризиращи проектната работа;
● Крайният продукт на проекта е песен-химн, изпята на различни езици;
● Проектът е намерил отзвук и в местните медии;

Учениците, участвали в проекта са високо мотивирани. Основното въздействие
се състои в изграждане на нови контакти
и запознанства с различни култури посредством музиката. Изготвени са анкети
за предпочитанията в музиката. Обменени са национални музикални класации.
Установено е, че в страните партньори,
фолклорът има различна роля.
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Многостранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект: 2008-1-IT2-COM06-00176 2
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:
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Представяне на паневритмията: здраве, творчество и социалност с българската
Пиене и каране? Не, благодаря!
система за рекреация

Пиене и каране? Не, благодаря!

138 СОУ „Проф. Васил Златарски“
гр. София

Описание на проекта

Въздействие

Проектът „Пиене и каране? Не, благодаря!” има за цел да организира превантивна кампания срещу употребата на алкохол от непълнолетни младежи. В рамките на
проекта са организирани срещи с полицията по проблема, свързан с шофиране под
въздействието на алкохол, както и подкрепа на кампании за борба срещу нелегалната
продажба на алкохол на непълнолетни. Демонстриран е ефектът върху здравето на учениците от употребата на алкохол.

Дейностите по проекта спомагат за включване на учениците в групи, за да придобият умения за работа в колектив. Дейностите по проекта създават условия учениците да
развият своите компютърни и технологични умения, да работят с дигитални камери, видеокамери и други. В резултат на проекта е засилено участието на младите хора в програми
за здравословен начин на живот, целящи намаляване употребата на алкохол. Учителите,
работещи по проекта се запознават с различни образователни системи и успяват да обменят идеи в тази област с цел внедряване на добри практики в ежедневната им работа.

Постижения
● Беседи и дискусии по темата;
● Установяване на контакти с местната полиция;
● Анализ на законите и санкциите, свързани с употребата на алкохол
сред тийнейджърите;
● Анкета за навиците на учениците, свързани с употребата на алкохол
и тяхното отношение към употребата му;
● Информационни плакати, брошури и видеа.
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ИКТ – най-сигурната инвестиция в моето бъдеще

Многостранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект: 2008-1-LV2-COM06-00026 3
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:
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ИКТ – най-сигурната инвестиция
в моето бъдеще
СОУ „Христо Ботев“
гр. Русе

Постижения
● Програмен продукт за организиране на електронен училищен дневник;
● Сравнение на информацията за образователните системи в партниращите
страни;
● Заснемане на видеоклипове по проектната тематика;
● Поддържане на уеб-сайт на проекта;
● Обмен на идеи и добри практики.

Описание на проект

Въздействие

Тематиката на проекта е тясно свързана с информационните и комуникационите
технологии (ИКТ), използвани в училищни процеси и в извънучилищни дейности. Сред
основните застъпени в проекта теми са сигурността при използването на ИКТ на работното място (компютри, интернет, мобилни телефони, кредитни карти, сигурност на личните данни), използването на ИКТ в свободното време и при избор на кариера, както и
използването на технологиите в междукултурен и международен контекст.

Участниците в проекта са показали: подобрени чуждоезикови умения, както и
знания относно сигурността при използването на ИКТ. Проектът спомага за повишаване толерантността към партньорите в проекта, незавизимо от техния социален произход или национална идентичност. Чрез проектните дейности са натрупали опит по
отношение използването на ИКТ в ученето. Цялостната идея на проекта е да интегрира
успешно използването на съвременни технологии в образователния процес.
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Европа – разнообразие на лица, сърца и цветове

Многостранни училищни партньорства

Име на проекта:
Номер на проект: 2009-1-BG1-COM06-01575 1\
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:
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Европа – разнообразие
на лица, сърца и цветове
СОУ „Св. Паисий Хилендарски”
с. Първомай

Описание на проект

Въздействие

Основната цел на проекта е чрез изследване на забележителностите, природата и
обичаите на своя роден край, ученици от България, Полша, Румъния, Словения и Турция
да оценят своето минало и миналото на другите народи, да го уважават и да се стремят
към по-добро настояще и бъдеще. Представянето на родния край се осъществява чрез
изследване, проучване и събиране на материали от традиционната култура на населението на страните партньори. Обликът на родния се представя чрез пет категории: географски забележителности, история, народни обичаи, традиционни ястия, природа. От
всяка категория са избирани по пет компонента, които учениците класират и включват в
крайните продукти.

Партньорството е допринесло за богато опознаване на чуждите култури, традиции и езици. Учителите са имали възможност да се запознаят с други европейски образователни системи и да обменят педагогически опит. Опозната е регионалната културна
идентичност на страните участници, изучени са историческите и географските им характеристики. Насърчени са творчеството и иновациите сред учениците, подобрени са
езиковите им компетенции. Разработени са нови преподавателски методи.

Постижения
● Брошури със съвети за опазване на околната среда;
● Карти с туристическите атракции в страните;
● Албум на застрашените видове;
● Две конференции за представяне на партньорството пред представители на общината и на местната общност;
● Редовно отразяване на дейности в местни медии;
● Организиране на кът „Коменски“ за представяне на крайните продукти.
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Всички са различни – всички са равни – всички са европейци

Многостранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект: 2009 –1–BG1–COM06– 01584 1
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:
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Всички са различни –
всички са равни –
всички са европейци

Проектът е насочен към
общоевропейски проблеми
като интеграцията на деца
в риск – деца от малцинствата
или семейства на мигранти,
семейства със социални
и икономически проблеми,
деца с увреждания.

Целодневна детска градина „Росица”
гр. Пловдив

Описание на проект

Въздействие

Проектът цели разработването на педагогически подход към изграждането на
социални и граждански компетентности в предучлищна възраст, като набляга на развитието на междуличностни и междукултурни умения, и работи за насърчаване на иновативни педагогически практики. Проектът се стреми да изгражда у децата в предучилищна
възраст европейски ценности като толерантност и плурализъм, уважение към другите
(особено различните), приветстване на разнообразието, европейската идентичност и изграждане на усещане за европейското гражданство.

Насърчено е развитието на социални и граждански умения на децата като метод за
превенция на социално отчуждение и агресия. Изградена е стратегия за взаимодействие
между учебните заведение с цел обмен на добри педагогически методики. Създадени са
условия за противопоставяне на расизма и ксенофобията. Разбрано е мултикултурното
измерение на европейските общества.

Постижения
● Педагогически наръчник, съдържащ иновативни практики за изграждане на социални и граждански умения при децата в предучилищна възраст;
● Банка с иновативни идеи на деца, учители и родители за формиране на европейска идентичност;
● Педагогическо ръководство, съдържащо добри практики от всички страни партньори;
● Работа по посока интеграция на деца в риск.
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Многостранни
училищни
партньорства
Компендиум
„Еразъм“
- качествени
проекти 2010-2011
Име на проекта:

Номер на проект:2010-1-BG1-COM06-03034 1
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:

Европейска мозайка –
седемте чудеса на нашия град

Осъществяване на публични политикиЕвропейска
в различна икономическа,
политическа
културна
среда
мозайка – седемте
чудесаина
нашия град

„Мозайка“ се вмества
естествено в контекста на нашите
учебни програми.“

ЧСОУ по изкуства и чужди езици „Артис”
гр. София

Описание на проект
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Проектът „Европейска мозайка - седемте чудеса на нашия град“ е основан на синергия между образование, култура и гражданско поведение. Чрез „Седемте чудеса на
нашия град“ (културно-исторически паметници на партньорите) учениците представят
своята идентичност, култура, история, социален живот на партньорите си. Дейностите се
осъществяват чрез интересно състезание (решаване на загадки, свързани с културата) в
търсене на скритите в седемте паметника/чудеса – късчета от мозайка, която следва да
се нареди и да се интерпретира творчески. Проектът е създаден специално с оглед на
активно участие от страна на учениците (вкл. такива със СОП и от етнически малцинства).

Постижения
● Вграждане на теми с национално и европейско измерение в училищните програми;
● Нова перспектива към културно-историческото наследство като ценностна система;
● Създаване на международни екипи допринасящо за нови приятелства и изграждане на доверие, нарастваща мотивация и устойчивост на проекта;
● Подготвяне на учениците да поемат водеща роля в дебати по теми свързани с ЕС
и неговото културно-историческо наследство.

Въздействие
Представяйки вечните ценности чрез идеята за 7 чудеса, „Европейска мозайка - седемте чудеса на нашия град“ помага на учениците да имат по-добър живот като активни
европейски граждани. Обучението чрез лично потапяне в разнообразието на европейското културно-историческо наследство доприня за изграждане на характера у учениците и
създаване на навици за екипна работа, развитие на ключовите компетенции, състезателен
дух и мотивация. Проектът допринася за осъзнаване важността на културното и езиково
разнообразие в Европа, както и за възпитаването в толерантност и противодействие на
ксенофобията, предразсъдъците и расизма.
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Многостранни училищни партньорства

Име на проекта:

Да накараме книгите да оживеят

Номер на проект: 2010-1-BG1-COM06-03020 1
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:

Спортно училище „Георги Бенковски”
гр. Варна

Да накараме книгите да оживеят

Описание на проект
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Идеята за проекта „Да накараме книгите да оживеят” е провокирана от тревожната тенденция, че много ученици в Европа срещат затруднения при четене, разбиране
и създаване на текст. Учители от шест училища се обединяват в стремежа си да търсят
работещи практики, чрез които да променят тази тенденция. В хода на проекта децата
правят презентации на свои любими книги от националната и световната литература, използвайки изразните средства на различните изкуства (слово, изобразително изкуство,
музика, театър, танц), ИКТ.

Постижения
● Идентифициране на нови образователни подходи, методи и концепции за развитие
на знания, умения и нагласи;
● Комбиниране на знания и практически умения по всеки предмет и между предметите;
● Идентифициране на осемте ключови компетенции и определяне на някои методи за
развитието им;
● Създаване на множество крайни продукти на английски език: виртуална книга, брошура, плакат, постери, електронен фотоалбум, книжка, презентационен диск в две
части (добри педагогически практики и ученическо творчество).

Въздействие
В резултат на работата по проекта децата са преоткрили стойността на книгата,
подобрили са уменията си за четене, разбиране и създаване на текст. Те са натрупали
знания и компетенции, необходими за бъдещата им личностна реализация. Развили са
въображението и творческите си заложби, подобрили са знанията си по чужд език. Участниците са осмислили ценността на европейското многообразие. Учителите са обменили
опит и са разработили стратегии за преодоляване на проблемите, пред които се изправят
в своята практика.
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Многостранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект: 2011-1-BG1-COM06-04966 1
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:
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Да празнуваме заедно

Да празнуваме заедно

ОДЗ „Родопчанче“
гр. Смолян

Описание на проект
Проектът е насочен към създаване на методологии и стратегии за позитивно взаимодействие между образователните фактори за възможно най-добро развитие, сигурност и благополучие на децата. Основната концепция, върху която се базира проектът,
е образованието чрез интерактивни форми на обучение за изграждане на умения за сътрудничество. Работата по проекта създава стремеж от страна на учителите да подобрят
своите компетенции за работа със семействата и НПО.

Постижения
● Публични дискусии за обсъждане на образователните проблеми и ролята на семейството;
● Обмен на иновативни педагогически практики за празнично-обредната система в учебните програми;
● Приобщаване на деца със специални образователни потребности и в неравностойно положение;
● Проект за приемане на основна рамка за работа с родители и различни социални кръгове.

Въздействие
● Семействата са запознати с целите, идеите на проекта, очакванията от работата
по проекта, физиологичните и психологични проблеми на децата от 2 до 7 годишна възраст;
● Обмислени са възможностите за подобряване на средата и повишаване на безопасността на децата;
● Педагогическите екипи са повишили своите компетенции и са се запознали с
добри европейски практики и опит в образованието;
● Наблюдава се повишаване на чуждоезиковите умения на пропадавателите.
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Многостранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект: 2011-1-BG1-COM06-04988 1
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:

На вниманието на родителите за техните деца

На вниманието на родителите
за техните деца

ОДЗ с. 3верино, бази с. Оселна, с. Игнатица
с. Елисейна, с. Зверино, общ. Мездра

Описание на проект
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Проблематиката на проекта се базира на факта, че най-доброто съвременно образование за деца в предучилищна и начална училищна възраст е резултат от тясното сътрудничество между екипа от учителите и семейството на всяко дете. По този начин детето получава шанс не само да бъде образовано, но и да се развива благодарение на по-дълбоко
разбиране на неговите нужди. Идеята на проекта е да се използват възможностите на екипите на детските градини и НПО за работа с родителите. Целта е да се установят методики
за въздействие върху семейства, за да се позволи обединяване на усилията на родители,
учители и активни социални среди и организации.

Постижения
● Проучване на родителското мнение с анкетни карти, за очакванията им за възпитанието на децата, възможните форми на сътрудничество между семейство и учители;
● Изграждане на родителски екипи;
● Запознаване на родителите с целите, задачите, възможностите за възпитание на децата и позитивно взаимодействие;
● Включване на добри практики и европейски опит;
● Публични дискусии за образователните проблеми и ролята на семейството.

Въздействие:
Семействата са съпричастни и подрепят идеите на проекта, като така се засилва
връзката между родителите децата и учителите. Обсъдени са възможностите за подобряване на средата и повишаване безопасността на децата. Педагогическите екипи са повишили
своите компетенции и са се запознали с добри европейски практики и опит в образованието. Подготвен е проект за приемане на основна рамка за работа с родители и социални кръгове, календар на дейностите, методологична рамка на проекта, дискусии за обсъждане на
образователните проблеми и ролята на семейството.
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Многостранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект: 2012-1-BG1-COM06-06970 1
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:

Да учим европейската история чрез представяне на национални исторически събития
„За да изградим
по-добро европейско бъдеще
трябва да познаваме
по-добре европейската история.”

Да учим европейската история
чрез представяне на
национални исторически
събития

„Историята е основният
мост към настоящето
и бъдещето.”

СОУ „Екзарх Антим І”
гр. Казанлък

„Театърът има силата
да кара културата
да оживява.”

Описание на проект
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Проектът е насочен към насърчаване на междукултурния диалог и езиковото
многообразие чрез опознаване на местната история, традиции и обичаи и представяне
на национални исторически събития. Сред основните цели на проекта е повишаване
интереса към историята и изучаването й в училище чрез практикуването на нетрадиционни методи на обучение като исторически филми и представления. Проектът насърчава равенството и социалното сближаване, изграждане на европейска идентичност и
общо европейско бъдеще.
Постижения

● Създаване на е-игри, свързани с проекта;
● Създаване на 14 филма, свързани с национални исторически събития;
● Издаване на книга, описваща 14 национални исторически събития;
● Представяне на сцена на местни исторически събития на друго училище по
свой сценарий;
● Видео репортажи, описващи културните аспекти на регионите на партниращите училища;
● Изготвяне на брошура с културните портрети на партниращите страни;
● Планирано е бъдещо сътрудничество в учебната и научната дейност между
партньорите.

Въздействие
Учениците повишават творческите си умения чрез участие в театрални представления, създаване на филм, писане на сценарии. Учителите анализират приликите и разликите в образователните системи, подобряват стила и методите на преподаване и откриват нови организационни техники. Проектът предоставя възможност на училищата да
обменят опит в управлението на проекти и да укрепят вече съществуващи партньорства.
Съвместната работа насърчава междукултурния обмен и изучаването на историята с цел
изграждането на споделено европейско бъдеще.
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Многостранни училищни партньорства
Име на проекта:

Номер на проект: 2012-1-BG1-COM06-07005 1
Дейност: Многостранни партньорства
Име на българската институция:

„Знам, че мога“
Интерактивни игри
и информационни технологии
за модерното образование
на европейските деца
ОДЗ №2 „Джани Родари”
гр. Гоце Делчев

Описание на проект
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Проектът е насочен към подпомагане придобиването на ключови умения и компетентности, необходими за личното развитие на учениците, бъдещо им стратегическо поведение и активно гражданство на национално и европейско ниво. Сред основните цели е
изработване на съвместна методология за обучение на деца чрез игри и ИКТ. Дейностите
включват развиване на интерактивни игри, съчетани с ИКТ за по-добро обучение, трансфер
на знания и обмяна на експертиза между партньорите. Проектът допринася за използване
на ИКТ с цел повишаване ефективността на обучението и модернизиране на европейското
образование.

Постижения
• Изобретяване на интерактивни игри;
• Провеждане на традиционни игри „Да играем и да се опознаем”;
• Изготвяне на он-лайн речници на различни теми;
• Провеждане на работни ателиета с участието на детски градини и други училища
на регионално и национално ниво;
• Представяне на анализ на теста и въпросниците Станфорд-Бинет.

„Знам, че мога“ Интерактивни игри и информационни технологии за модерното
образование на европейските деца

Въздействие
Учениците придобиват основни знания по родния и чужди езици, математика,
природа и екология и социална интеграция. Изграждат ключови умения за по-доброто
разбиране на различните икономически и социални явления, които ги заобикалят. Преподавателите изследват образователните системи в различните страни, обменят добри
практики и изготвят подобрени учебни програми, като прилагат интердисциплинарен и
тематичен подход.
Проектът насърчава сътрудничеството между образователните институции и приноса на всяко училище в споделянето на експертиза за генериране на нови идеи с европейска добавена стойност.
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Дейност „Двустранни
училищни партньорства“

Двустранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект: 07-BGR01-CO07-00009-1
Дейност:Двустранни партньорства
Име на българската институция:
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Спортът за развитието на човешката цивилизация

Спортът за развитието
на човешката цивилизация
Спортно училище „Димитър Рохов“
гр. Сливен

Описание на проект

Въздействие

Темата на проекта е насочена към намаляването на агресията, сред младите хора и
пренасянето й на спортните площадки. Проектът запознава участниците с културата и традицията в спорта на двете страни. Чрез въвеждането на интерактивна методология за обучение (Спорт), учителите успяват ефективно да осъществят пряка връзка между ученици от
България и Чехия. Този подход на дислоциране на агресията диверсифицира мисленето на
учениците, насочвайки ги към бързо преодоляване на ксенофобията и предразсъдъците.

Проектът работи ефективно за преодоляване на нетолерантността и ксенофобията чрез съвместно участие в учебни дейности и спортни изяви. В рамките на двугодишната работа учениците са имали възможност да подобят и езиковите си компетенции, включително да придобият основни знания по непопулярен чужд език – чешки.

Постижения
• Проучване на принципите на олимпийското движение и тяхното приложение в
живота на хората от древността до днес;
• Дискусионни семинари по въпросите на здравето и на ограничаването на насилието и утвърждаване на толерантността чрез средствата на спорта;
• Подготвяне на есета на тема „Спортът за един мирен свят”;
• Придобити начални знания по чешки език;
• Организиране на театрални и спортни прояви.

Учениците са наградени от Кмета на община Сливен за всеотдайността им към
спорта и борбата с агресията сред младите хора. В училището е създаден кът „Коменски“,
предоставящ информация на всички посетители, за успешно реализирания проект и създадените приятелства от двете страни.

45

Двустранни училищни партньорства

Име на проекта:
Номер на проект: 07-BGR01-CO07-00033-1
Дейност: Двустранни партньорства
Име на българската институция:

Българо-Баски интеркултурен диалог

Българо-Баски
интеркултурен диалог
ДФСГ Интелект
гр. Плевен, ж. к. Дружба

Описание на проект
Проектът реализира езиков диалог между България и Испания. Целенасочеността
му се осъществява към опознаването на двата непопулярни езика в ЕС – Българският и Баският.
Участниците в проекта обменят езикови компетенции и се запознават с особеностите в двата езика. Тези целеви диалози стимулират опознаването на приликите и разликите
между културите на двете страни в тяхната история и традиции.
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Постижения
● Изготвени са дискове с народни песни от двете страни;
● Изработени са плакати за историята на България;
● Заснет е филм за проектните дейности;
● Проведени са викторини;
● Проведена е валоризационна конференция сред местната общност.

Въздействие
Проектът създава предпоставка за изграждането на методология, за по-лесно и
бързо изучаване на чужди езици. Обменени са добри практики за изпълнението на европейски проекти и учителите са се запознали с различните обучителни системи в България
и Испания. Проектът подобрява езиковите умения на участниците в него. Учителите са се
запознали с различните обучителни системи в двете страни, изготвени са множество рекламни материали (брошури, плакати, папки, шапки, тениски) целящи да запознаят местната общност с методите и идеите на проекта. Публикувани са статии и са дадени интервюта
в местната преса и телевизия.

Двустранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект:2008-1-NL1-COM07-00190 2
Дейност: Двустранни партньорства
Име на българската институция:
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„Въздействието на Медиите”

Въздействието на медиите

СОУ „Йоан Екзарх Български“
гр. Шумен

Описание на проект

Въздействие

Проектът реализира социално-културна връзка между България и Холандия. Целта
на проекта е да запознае участниците с влиянието на медиите върху обществеността, как
те могат да бъдат организирани и какво представлява медиен мениджмънт. Участниците
са посетили телевизионни и радио медии, запознали са се с проблематиката и начина на
работа на местните медии.

Участниците в проекта са се запознали с работата на местните медии и са посетили
техните нюзрумове и редакции. Програмата включва взаимен обмен на ученици. Основното въздействие на проекта се изразява в опознаването на двете европейски страни,
усъвършенстване на езиковите умения на учениците, популяризирането на българската
култура и история, докосването до общото и различното в определените аспекти на живот в България и Холандия.

Постижения
● Заснето е и продуцирано DVD;
● Направено е проучване на медиите в България;
● Подготвени са доклади и презентации на тема „Влиянието на медиите върху обществеността“;
● Проведени са екскурзии до исторически места с цел опознаване традициите и
културите на двете страни;
● Посетен е Европейският парламент в Брюксел;
● Изготвени са множество рекламни материали, флаери, плакати, заснето е и продуцирано DVD, изготвени са презентации, представящи двете страни и организациите, участващи в проекта.
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Двустранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект2008-1-DE3-COM07-00240 2
Дейност: Двустранни партньорства
Име на българската институция:

Интеркултурно училищно партньорство

Интеркултурно
училищно партньорство
Езикова гимназия „Пловдив“
гр. Пловдив

Описание на проект
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Основната цел на проекта е да се изгради езиков диалог между двете организации. За целта са предвидени обучения на участниците по английски и немски език.
Обменени са идеи и добри практики. Обогатени са познанията на участниците за страните и културите на партньорите. В проекта е осъществен междукултурен диалог между
България и Германия.

Постижения

● Разработени са туристически маршрути;
● Създаден е дневник и въпросник за оценка на пътуванията;
● Подготвени са информационни материали за съдържанието и целите на проекта;
● Заснети са филми с впечатленията на участниците в проекта.
● Информация за проекта е била предоставяна в мониторингови доклади, по местните медии и в рамките на проектните дни, които са били организирани традиционно от партньора.
● Изготвени са рекламни материали, като брошури, плакати и филм с впечатленията
и посетените места в рамките на проекта.
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Двустранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект: 2009-1-BG1-COM07-01616 1
Дейност: Двустранни партньорства
Име на българската институция:

Две европейски училища за бъдещи шампиони

Две европейски училища
за бъдещи шампиони

Спортно училище „Г. С. Раковски”
гр. Добрич, жк. Дружба 3

Описание на проект
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Основната цел на проекта е да се повиши качеството на учебно-тренировъчния процес по даден спорт на учениците, повишаване на техническите им умения и достигане на
европейски стандарти за обучение, чрез участие в съвместни спортни лагери с чуждестранен партньор. Участниците в проекта придобиват знания за нови факти и изследвания в
областта на спорта, които обогатяват и разширяват техния кръгозор.

Постижения
● Предоставя информация по теми, свързани с професионалното развитие и квалификация на завършващите спортен профил ученици;
● Изготвяне на листовки, бюлетин и дискове, които са разпространени и сред други
местни училища;
● Сравняване на методите на преподаване, спортната база, прочути национални
спортисти и техните постижения;
● Провеждане на двустранни спортни лагери;
● Прилагане на ефективени модели за подобряване на прилаганите спортни техники.

Въздействие
За учениците партньорството има голямо въздействие, тъй като освен да участват
в смесени спортни лагери, те са имали възможност да се запознаят с нов език, да упражнят
уменията си по английски език, да повишат дигиталните си компетенции при изработване
на крайните продукти. В резултат на обмена на ученици и треньори и тяхното съвместно
участие в спортни лагери и дейности по проекта, учениците могат да изследват и сравнят
българската и румънската култура, традиции, всекидневния живот, интереси и навици.
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Двустранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект:2009–1-BG1–COM07–01621 1
Дейност: Двустранни партньорства
Име на българската институция:

„Ние славяните”

Ние, славяните

Частно училище с изучаване
на английски език „Меридиан 22”
гр. София

Описание на проект
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Проектът се реализира между България и Словакия. Основната му цел е да се установят приликите между славянските народи. Участниците в проекта са се запознали в
общата история на България и Словакия, произхода на славяните, писмеността на славяните, както и с приликите в бита и културата на двата народа.

Постижения
● Учениците са изработили сборник с информация за славянската общност;
● Конкурс за лого на проекта;
● Презентации;
● Събрани са сборници с: детски рисунки на Св. Св. Кирил и Методий, информация
за народните будители и др. ;
● Разработен е триезичен речник (на български, словашки и английски език), който
е разделен на ежедневни теми.

Въздействие
Проектът е оказал най-силно въздействие върху учениците, които са имали възможността да се запознаят с нова култура, да създадат нови приятелства, да се запознаят
с различни културно-исторически и природни забележителности в двете страни, да подобрят езиковите си компетенции. Създадени са трайни контакти, които продължават и
след завършване на проекта.
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Двустранни училищни партньорства

Земя, огън, вода и въздух – да запазим живота на планетата

Земя, огън, вода и въздух –
		 да запазим живота на планетата
Име на проекта: 		

Номер на проект:2010-1-BG1-COM07-03116 1
Дейност: Двустранни партньорства
Име на българската институция: 		164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“

		

гр. София

Въздействие

Описание на проект
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Проектът реализира междукултурен диалог между България и Португалия. Целта му
е участниците в него да се запознаят с необходимостта и предимствата на енергийно спестяващите източници. Учениците са извършили проучване и анализ на екологичните енергоизточници, придобивани от земята, въздуха, водата и огъня. Резултатите са включени в
презентации, изготвени в защита на тезата за ползите на зеления сектор.

Постижения
● Създадена е интернет страница: http://zovv.info/index.php/bg/features.html ;
● Създаден е Българо-Португалски речник;
● Създадена е брошура с проведените опити за химичните и физични свойства на
водата, кислорода и въглеродния диоксид;
● Изготвени са Макети на екологични селища;
● Изготвено е DVD с дейностите и продуктите от проекта.

Подобрени са знанията на учениците по португалски език и са усъвършенствани
уменията им за използването му в различни среди - семейна, учебна. В резултат на проектната работа е формирано критично, отговорно и активно отношение към научни, екологични, културни, и др. сфери, които са били обект на проучване по проекта. Партньорството
е спомогнало за подобряване на уменията за екипна работа - споделяне на отговорност,
разпределяне на задачите и спазване на срокове. Повишена е мотивацията на преподавателите за работа и прилагането на иновативни практики.
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Двустранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект:2010-1-BG1-COM07-03113 1
Дейност: Двустранни партньорства
Име на българската институция:
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Младите европейци действат

Младите европейци действат

ГПАЕ „Гео Милев“
гр. Бургас, к-с “Зорница”

Описание на проект

Въздействие

Проектът е ориентиран към изграждане на умения за действеност, а не теоретично изследване на гражданството, към провокиране и стимулиране на учениците да
погледнат отвъд себе си, отвъд техните семейства и приятели, да разширят своите хоризонти и „Азът“ да бъде заменен от „ние, гражданите“. С действия към разбиране, зачитане
човешките права и демокрацията, са насърчени толерантността и уважението към другите народи и култури. Целите на проекта са постигнати чрез креативен междукултурен
диалог и комбинация от езикови обучения и практическа дейност по темите култура, младежи, гражданство и автономия.

Подобрени са езиковите умения на участниците и е изградено чувство за принадлежност към една по-голяма общност, както и либералност към чуждите култури. Повишена е мотивацията за усъвършенстване сред учителите. Придобит е опит в управлението
на проекти. Проектът е оказал положително влияние върху ИТ уменията - работа със сайт,
фейсбук и moodle платформа. Партньорството е спомогнало и за по-добро разбиране на
европейските култури чрез акцентиране върху междукултурното общуване, развиване на
чувствителност към човешките права и осъзнаване ценността на живота в общност

Постижения
● Изготвено е ръководство за активния гражданин в Европа /наръчник/;
● Издадена е книжка с преведени стихове на Петя Дубарова;
● Създадени са игри, целящи да подобрят информираността на гражданите в Европа за техните права в рамките на ЕС;
● Изготвени са презентационни дискове с дейностите от проекта;
● Разработен е сайт на проекта и са разпространени информационни брошури.
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Двустранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект:2011-1-BG1-COM07-05006 1
Дейност: Двустранни партньорства
Име на българската институция:

Семейството – вчера, днес и утре

Семейството –
вчера, днес и утре
СОУПНЕ „Фр. Шилер”, гр. Русе

Описание на проект
Основната цел на проекта е приобщаване към европейското гражданско общество
и неговите ценности чрез откриване на чужди култури. Учениците са комуникирали в реални ситуации, за да изпълнят планираните дейности. В проекта са взели участие училище
Osmangazi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Gymnasium от град Бурса, Турция и немската гимназия от Русе. По време на проектната работа са потърсени решения за преодоляване на
проблемите в семейната среда. Дейностите по проекта са в отговор на въпроса как чрез
опознаването на проблемите, може да се намери решение за тяхното преодоляване.
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Постижения
● Ученици и учители, участници в проекта, са създали една полезна и същевременно интересна книга за много български семейства;
● Организирани са изложби;
● Изготвени са презентации;
● Изработени са модели, плакати, статистики и текстове, които са публикувани с
помощта на интернет блог.

Въздействие
Сблъсъкът с различното е довел до осъзнаване на собствената културна идентичност.
Развито е чувство за толерантност, премахнати са предразсъдъците и са приети различията.
Съвместната работа е дала възможност на всеки да развие личните си отношения, преодолявайки границите в пространството и в мисленето. Развити са комуникативните умения на
участниците за използване на чуждите езици в говорима тематична среда.
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Двустранни училищни партньорства

Име на проекта:
Номер на проект:2011-1-BG1-COM07-05002 1
Дейност: Двустранни партньорства
Име на българската институция:

Музей в куфар

Музей в куфар
Природо-математическа гимназия
гр. Монтана

Описание на проект
Проектът е насочен към разработване и осъществяване на интерактивни учебни
подходи, които да повишат мотивацията на учениците да изучават чужди езици, да стимулират креативността им, да създават условия за групова, индивидуална работа и решаване
на проблеми. Чрез осъществяване на проекните дейности учениците са опознали различна
култура, история и географска реалност.
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Постижения
● Създаден е работен сайт на проекта;
● Реализиран е обмен на видеоклипове на целевите езици;
● Създадени са изключително интересните „музеи в куфари” на различни теми;
● Изработени са постери, табла, нагледни средства, игри и уроци на целевите езици;
● След обмените са изработени виртуални дневници от двете визити.

Въздействие
Проектът допринася за повишаване мотивацията на учениците за изучаване на
чужди езици. Преподавателите, учасатвали в проекта, са имали възможността да обменят опит и да споделят своите методите на преподаване, които целят насърчаването на
въображение, спонтанната комуникация, решаването на проблеми и не на последно
място изучаването на чужди езици.
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Двустранни училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект:2012-1-BG1-COM07-07042 1
Дейност: Двустранни партньорства
Име на българската институция:

Прекосяване на границите чрез бизнес комуникации

Прекосяване на границите
чрез бизнес комуникации
Професионална гимназия по туризъм
гр. Самоков

Описание на проект
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Проектът е насочен към формиране на трансгранични международни партньорства
в сферата на бизнеса. Дейностите по проекта са свързани с насърчаване на обучението по
предприемачество, обновяване на учебната програма и повишаване интереса на учениците в изследваните области. Проектът насърчава мотивацията за успех, заетостта и ученето
през целия живот. Сред основните средства на проекта са опознаване на чужди езици и
култури и обогатяване на европейското историческо, културно и езиково многообразие.
Постижения

● Създаване на онлайн платформа, чрез която учениците управляват компания, извършваща търговска дейност;
● Организиране на изложби;
● Публикуване на статии в училищните вестници и списания;
● Организиране на дни на отворените врати;
● Изготвяне на сборник с доклади по бизнес комуникация и култура и обичаи;
● Представяне на публична презентация по бизнес комуникация и култура и обичаи;
● Изготвяне на два годишни доклада и финален доклад относно дейностите по проекта.

Въздействие

Учениците придобиват знания в областта на основите на международния бизнес и
търговията в Европа. Те формират аналитично мислене и способност за вземане на решения, подобряват езиковите си умения и развиват социални компетентности като предприемачески дух и работа в мултинационална среда.
Учителите се запознават отблизо с образованието в Европа и различните методи
на преподаване, което обогатява тяхната практика и ги вдъхновява да използват обновени или иновативни подходи. Те подобряват езиковите си умения и способност за работа в
екип, обогатявайки знанията си за други култури.
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Име на проекта:

Номер на проект:2012-1-BG1-COM07-07044 1
Дейност: Двустранни партньорства
Име на българската институция:

Екологична планета… Това е нашият дом, пазете го чист!

Екологична планета…
Това е нашият дом,
пазете го чист!

„Не наследяваме
Земята от предците ни,
вземаме я назаем
от децата ни.”

Техническа професионална гимназия
”Никола Вапцаров”, гр. Радомир
Въздействие

Описание на проект
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Проектът е насочен към опазване на околната среда чрез устойчиво управление
на отпадъците и използване на възобновяеми източници на енергия. Партньорството
се реализира между България и Румъния. Дейностите по проекта са съсредочени върху: фокусиране вниманието на общността върху проблемите на околната среда и приноса на отделния индивид за един по-чист свят; насърчаване на младите поколения да
предприемат зелени инициативи за подобряване на условията на планетата; водене на
екосъобразен начин на живот и осъзнаване на взаимовръзката между качеството на живот и качеството на околната среда. Чрез интерактивни методи се предават познания на
учениците за околната среда и необходимостта тя да се опази чиста, не само за нас, но и
за бъдещите поколения.

Постижения
● Създаване на уебсайт на проекта;
● Организиране на две кампании по почистване в градовете за всяко от училищата;
● Засаждане на дървета в училищните дворове на двете училища;
● Провеждане на уъркшопове в двете училища – правене на декоративни предмети и бижута, пръстени за салфетки, подноси и вази от хартия, демонстрирайки,
че вестниците и списанията могат да бъдат използвани повторно и превърнати в
обект на творчество;
● Организиране на изложби на картини;
● Организиране на тематични екскурзии;
● Изготвяне на брошура с всички дейности по проекта.

Учениците придобиват нови умения и компетентности като използване на ИКТ и работа в екип. Те подобряват знанията си по английски език и изучават румънски, опознавайки по този начин местната култура, традиции и обичаи. Преподавателите обменят идеи и се
запознаят с нови методи на преподаване. Проектът предоставя възможност на училищата
да обединят своите ресурси и капацитет с цел справяне с проблемите на бъдещето.
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Дейност „Регионални
училищни партньорства“

Регионални училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект:2009-1-BG1-COM13-01653 1
Дейност: Регионални партньорства
Име на българската институция:

Магията на интерактивната дъска – европейска реалност в училище

Магията на интерактивната
дъска – европейска
реалност в училище
РИО – гр. Шумен

Описание на проект

70

Въвеждането на интерактивни методи на преподаване, става все по-наложително в
образованието, предвид позитивите, които носят те. Подобни подходи в образованието не
са новост за Европейския съюз, но у нас сега навлизат. Такава модернизация в българското
училище, би го направила една много по-привлекателна и мотивираща образователна институция. Участниците в този проект обменят добри практики, повишават професионалните, дигитални, културни и езикови компетенции. РИО, град Шумен, успява да разпространи,
чрез влияние и активна комуникация, информация за необходимостта от повишаване на
дигиталните компетенции на ученици и учители и необходимостта от използването на интерактивна дъска във всяка една класна стая.

Постижения
● Електронни уроци;
● Фразеологичен речник;
● Интернет сайт по проекта;
● Анкети;
● Презентации пред педагогически колективи на училищата партньори – „Магията
на интерактивната дъска”.

Въздействие
Проектът си е поставил, и постигнал, амбициозната цел да модернизира бъгарското
училище чрез въвеждането на интерактивни методи на преподаване, като по този начин го
направи една много по-привлекателна и мотивираща образователна институция. Участниците в проекта са обменили добри практики, повишили са професионалните, дигитални,
културни и езикови компетенции.
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Регионални училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект: 2009-1-BG1-COM13-01663 1
Дейност: Регионални партньорства
Име на българската институция:
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„Традиции и иновации в професионалното образование”

Традиции и иновации
в професионалното
образование
РИО – гр. Сливен

Описание на проект

Въздействие

Партньорството е реализирано със страна, където има добре развито професионално образование, с цел подобряване на педагогическите компетенции на българските експерти и учители. В рамките на проекта се разработват анализи и доклади за
образователните системи в България и Турция и отношението им към професионалното образование; провеждат се редица тренинги на учители и дискусии; изготвя се алгоритъм за изследване на нуждите на учениците от професионалните гимназии и бизнес
сектора и са направени механизми за решаване на проблемите в професионалното образование. Активно се включват ученици в проектни дейности: конкурси, срещи с лица
от бизнеса, обучения, job shadowing. В местното партньорство участва помощно училище. Проектът засяга хоризонтални проблеми и се дава шанс за повишаване на професионалните компетенции в различни области на деца със специални потребности.
По-тесните връзки с бизнеса и трансферирането на добри и иновативни практики, са
предпоставка за по-доброто развитие на професионалното образование у нас и устойчивото развитие на всеки един ученик и учител в професионалните гимназии.

Българските специалисти се запознават с турската образователна система и
по-точно професионалното образование. Това оказва въздействие върху проучванията, анализите и знанията на експертите, които те после предават на колегите си на
местно ниво. Този обмен на знания и подходи в образованието мотивира участниците
за учене през целия живот в динамичната и бързо развиваща се технологична среда,
каквато е съвременната.

Постижения
● Анализи
● Анкети
● Тренинги
● Обучения
● Уебсайт на проекта
● Конференции,
● Културен обмен,
● Езиково обучение
● Рекламни материали
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Регионални училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект:2010-1-BG1-COM13-03149 1
Дейност: Регионални партньорства
Име на българската институция:

Мотивиране на учениците от начален етап за учене

Мотивиране на учениците
от начален етап за учене
РИО – гр. Враца

Описание на проект

Въздействие

Основна цел на Партньорството е развитието и обмена на добри практики, насочени
към мотивиране на учениците от началното училище към учебна дейност чрез подкрепа и
сътрудничество между образователните и други институции за осигуряване на качествено
образование на учениците от началното училище. В резултат на проекта е повишен индивидуалния и институционалния капацитет на служителите и педагозите от образователните
и други институции от област Враца, България и област Ерзенджан, Турция.

Проектът предоставя възможност на експертите и учителите да придобият нови
педагогически компетенции. Подобрени са и езиковите и комуникативни умения на участниците. Партньорството оказва силно въздействие на местните партньори, тъй като те са
участват активно в проектните дейности. Придобити са знания и умения от ползвателите по
проекта за прилагане на успешни методически подходи и модели за мотивиране на учениците от най- ранна училищна възраст за учебна дейност.

Ползвателите по проекта от България и Турция са отворени към образователната
система на партньорите и у тях са развити умения и способности за сътрудничество и взаимодействие, насочени към осигуряване на качествено образование.

Изпълнението на целите на проекта е подпомогнало участниците да придобият
основни умения за живота и способности, които са нужни за тяхното личностно развитие
и за активното им европейско гражданство. Засилено е европейското измерение на училищното образование чрез популяризиране на сътрудничеството между местните и регионалните власти, имащи участие в училищното образование в Европа, каквато е целта на
дейността „Регионални партньорства”, „Коменски”.
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Постижения
● Обучителни сесии;
● Конференция;
● Проучвания;
● Информационни събития;
● Учебни практики;
● Анализи.

Регионални училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект2010-1-BG1-COM13-03152 1
Дейност: Регионални партньорства
Име на българската институция:

Бъдете внимателни към всеки учител, грижете се за всеки ученик

Бъдете внимателни
към всеки учител,
грижете се за всеки ученик

Изразена е добра с енергия
междуотделни дейности
по програма „Коменски”.

РИО – гр. София
Въздействие

Описание на проект

76

Проектът се появява вследствие и от работата по еTwinnig. В рамките на проекта са
разработени педагогически практики и се прилагат в 10 учебни урока в различни класове
и по различни предмети. Провежда се квалификационен курс „Енвижън” с 25 учители от 137
СОУ, 96 СОУ (гр. Берковица).
Организират се обучения:
● за работа с интерактивна дъска;
● „Класна стая на сътрудничеството”;
● „Учителят трето поколение – Leader Coach”.
Тези обучения показват, че бенефициентът се старае да въздейства ефикасно на
местно ниво и да предаде придобитите знания и методики, с цел да се повиши мотивацията
към учебната дейност сред учениците.

Постижения
● Блог на проекта;
● Семинар;
● Оформен е кът „Коменски”;
● Организирани са квалификационни курсове
● Създадени са мултимедийни центрове в РИО – София-град и 137 СОУ
● Работи интернет сайт на проекта.

Експертите надграждат уменията и знанията си чрез обмена на добри практики
с партньорите от Рига. Добрите практики заимствани в рамките на проекта са успешно
приложени на местно ниво. Администрирането на проекта води до значително повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти в областта на управлението на проекти. Проведените обучения в рамките на проекта са подобрили ключовите
компетентности на участниците. Дейностите по проекта са допритесли за повишаване
мотивацията за развитие на учениците.
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Регионални училищни партньорства

Име на проекта:

Обединени граждани в Европа

Номер на проект:2011-1-BG1-COM13-05016 11
Дейност: Регионални партньорства
Име на българската институция:

РИО – гр. Хасково

Обединени граждани в Европа

Сравнителният анализ
и взаимното обогатяване,
чрез обмяната на опит и добри
практики между двата региона,
е довело до реално европейско
сътрудничество в системата
на училищното образование.

Описание на проект
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Проектът “Граждани - обединени в Европа” - Citizen United in Europe /CUinE/ е насочен към развитие на трайно сътрудничество между два европейски региона - Област Хасково, България и Община Лаукаа Финландия в областта на образованието и по-специално
в образованието за демократично гражданство.
Необходимостта от проекта е породена от желанието на партньорите да опознаят
съответно българската и финландската образователни системи като цяло, да се вгледат в
различията между тях, да потърсят общото и позитивното в образователната политика на
двете държави и да анализират съществуващите практики в обучението по демократично
гражданство за развитието на социални умения на младите хора.

Постижения
● Извършен е сравнителен анализ на образователните системи в двете страни участнички и по-специално в образоването за демократично гражданство;
● В рамките на проекта е разработено общо он-лайн помагало за обучение в демократично гражданство;
● Създаден е интернет сайт на проекта;
● Проведена е национална кръгла маса, на която е обсъдена темата за демократичното гражданство в училищното образование.

Въздействие
79
В следствие на успешната реализация на проекта, партньорите са опознали съответно българската и финландската образователни системи, анализирали са различията и приликите между тях и са извлекли позитивното в образователната политика на двете държави.
Наред с това са успели да идентифицират съществуващите практики в обучението по демократично гражданство за развитието на социални умения на младите хора. Повишен е индивидуалният и институционален капацитет на всички участници в проекта.

Регионални училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект:2011-1-BG1-COM13-05096 1
Дейност: Регионални партньорства
Име на българската институция:

Опазване и развитие на културните традиции

Опазване и развитие на културните
традиции - фактор за превенция
на социалното изключване
на младите хора
РИО – Враца

Описание на проект
80

Проектът „Съхранение и развитие на културните традиции – фактор за предотвратяване на социалното изключване при младите хора“ е партньорство между РИО
Враца и община Куусалу, Естония с три училища и два центъра за работа с деца.Партньорите са подбрани в съответствие с главните цели на проекта. Темата на партньорството съответства конкретно на целта за подпомагане на младите хора да придобият
основни умения и такива, които са необходими за тяхното личностно развитие и активно европейско гражданство.

Постижения
● Woorkblok;
● Осъществени са работни обмени;
● Проведени са извънкласни и училищни практики;
● Учебни сесии;
● Организирани са семинари и конференции;
● Проведени са информационни кампании.

Въздействие
Проектът е довел до утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване
и активното гражданско участие. В резултат на проектната работа е засилено европейското
измерение на училищното образование и са насърчени творчеството и иновациите. Партньорството е подпомогнало придобиването на универсални ключови социални и граждански умения и компетенции за културно съзнание и изява. Повишен е индивидуалният
и институционалният капацитет на ползвателите. Ползвателите по проекта са придобили
знания и умения за прилагане на успешни методически подходи и модели за превенция на
социалното изключване на учениците от начален и прогимназиален етап чрез съхраняване
и развитие на културните традиции.
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Регионални училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект:2012-1-BG1-COM13-07052
Дейност: Регионални партньорства
Име на българската институция:
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Ключови компетенции на Европейската референтна рамка и ролята на местните власти

Ключови компетенции
на Европейската референтна
рамка и ролята
на местните власти
Община Свищов,
отдел „Образование и култура”

Описание на проект

Въздействие

Проектът е насочен към подобряване на качеството на образование и осигуряване условия за успешна реализация на младите хора чрез активно сътрудничество на
всички участници в образователния процес, властите, бизнеса и гражданските структури.
Партньорството предоставя равни възможности на младежите за развитие на ключови
компетенции (умения за учене, обществени и граждански компетенции, инициативност и
предприемачество, културна осъзнатост и творчество) съгласно различията в нивото на
образование.

Проектът мотивира личното развитие на участниците. Те обогатяват знанията, подобряват компетентностите си и се превръщат в самоуверени и отговорни за действията
си личности. В резултат на партньорството се подобрява компетентността на служителите
в общинската администрация и се повишава доверието към местните и регионални власти.

Постижения
● Провеждане на уъркшопове и обучения в рамките на 2 конференции с цел изясняване на ролята на местните власти за постигане на качествено образование и
насърчаване на ученето през целия живот;
● Публикуване на сборник с обучителни материали и доклади от конференциите;
● Организиране на симулации, по време на които участниците имат възможността
да представят придобитите от тях знания и умения за справяне с критични ситуации, като работа в екип, вземане на решения и определяне на приоритети;
● Провеждане на проучвания с учители, ученици и техните родители;
● Изготвяне на обновени образователни програми от местните власти;
● Организиране на дискусии с различни институции, родителската общност, работодатели и представители на бизнеса относно постиженията и разработването на
нови проекти.
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Регионални училищни партньорства

Име на проекта:

Номер на проект:2012-1-BG1-COM13-07051 1
Дейност: Регионални партньорства
Име на българската институция:
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Подобряване здравето на учениците в училищата

Подобряване здравето
на учениците в училищата
чрез дейности за здравословно
хранене
РИО – София-град

Описание на проект

Въздействие

Проектът е насочен към разработване на политика на здравословно хранене сред
децата в училищна възраст чрез активно спортуване и формиране на хранителни навици.
Съдържанието е интегрирано в учебните планове и програми с помощта на лекари и ученици. В резултат на проектните дейности се въвеждат неформални подходи и методи на
обучение като конференции и семинари. Повишена е осведомеността на учениците чрез
използване на подходящи информационни материали и насърчаване изграждането на
здравословни хранителни режими. Партньорството подобрява сътрудничеството и обмяната на добри практики между европейските страни.

Участниците получават иновативно и мотивиращо образование по здравословно
хранене, което им позволява да развият здравословни хранителни навици.Опознати са методите на здравословно хранене в друга европейска страна и е разработена програма по
здравословно хранене, която се прилага успешно в училищата. Местните власти и педагогическите общности са се запознали с общоевропейския опит в областта на здравословното хранене.

Постижения
● Провеждане на обучения, конференции и семинари по въпросите на здравословното хранене;
● Изготвяне на изследвания от учениците върху храната, която техните семейства
консумират;
● Организиране на дни, посветени на здравословното хранене, по време на които
учениците получават знания за това кои храни са полезни;
● “Читатели на съставки” – изготвяне на брошури и плакати, които предоставят информация за съставките в храните и ефектът им върху човешкото здраве;
● Създаване на полезни продукти от учениците, които привличат вниманието към
опасното хранене с ГМО;
● Публикуване на статии по темата в местната преса и разпространяване на информация относно проекта по радиото и телевизията.
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Бележки
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Бележки
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Ролята на Националната агенция
Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за България по Програма „Учене през целия живот”
(2007-2013).
Националната агенция играе важна роля в практическото изпълнение на Програмата, като администрира децентрализираните дейности в целия проектен цикъл:
• разпространява информация за дейностите на Програмата;
• приема и регистрира кандидатурите;
• организира селекцията;
• сключва договори с кандидатите, успешно преминали селекцията;
• извършва плащанията по договорите;
• извършва мониторинг и консултации на финансираните
проекти;
• приема отчетите по договорираните проекти;
• организира дейностите по разпространение на добър педагогически и проектен опит;
• организира дейности за валоризация и разпространение на
резултатите от успешни проекти.

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Национална агенция по Програмата „Учене през целия живот”

ул. „Граф Игнатиев” № 15, ет. 3, 1000 София
тел.: 02 / 915 50 10, факс: 02 / 915 50 49
e-mail: hrdc@hrdc.bg
web page: www.hrdc.bg

Това издание е финансирано с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите
и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

