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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007

ЦЕЛИ: Да обогатим познанията на учениците за културата и тра-
дициите на партниращите ни страни, като ги приобщим към оста-
налия свят и ги подтикнем към създаване на трайни приятелства, 
основаващи се на еднакви музикални вкусове и предпочитания. 
Конкретните ни цели бяха да запознаем учениците с музикалното 
наследство и народните инструменти на партниращите страни, да 
задълбочим и разширим знанията и вкусовете им към музиката 
и да ги мотивираме за търсене на нови знания чрез включване в 
изследователска дейност.
ДЕйНОСТИ: Всяко училище партньор записа урок по музика, 
диск с детски музикални изпълнения, направи презентации на 
своите национални костюми и инструменти, събра материали за 
най-интересните си музикални празници и ги илюстрира с рисун-
ки, проучи дейността на музикален или танцов състав и описа в 
текст и снимки видяното. От видеозаписи учениците наблюдава-
ха и разучиха стъпките на непознати народни танци, опознаваха 
чуждите носии, а вокалните групи запяха песни на непознати ези-
ци. Наученото беше представено пред останалите класове на еже-
годните заключителни концерти, посветени на Деня на Европа. 
Българското училище изработи „Електронен многоезичен речник 
на музикалните термини”. На изложение „Произведено в Европа”, 
проведено в гр. Търгу Жиу, Румъния, той беше класиран на второ 
място от всички представени продукти по проекти „Коменски”.
С трепет и настроение децата си разменяха писма и поздравител-
ни картички за Коледа и Великден, а българските деца изпратиха 
на своите приятели саморъчно направени сурвачки. Учителите от 
своя страна размениха както партитури, които да ползват в часо-
вете по музика, така и учебници по различните предмети. 
Проектът даде на участниците не само богатството от досега с 
музиката, но и задълбочи и уменията им за работа с компютър. 
След проучвателската задача децата се показаха и като добри ху-
дожници, като пресъздадоха в рисунки народните си празници 
и обичаи. Всички детски творби бяха изложени във фоайето на 
училището, а най-добрите бяха включени в презентации и кален-
дара на празниците. Децата взеха и заснеха интервюта, направиха 
снимки, запознаха се с историята на музикални формации, чуха 
разказите на ръководителите и хореографите им. 
МОБИЛНОСТИ: Октомври 2006 – гр. Левице, Словакия; Май 
2007 – с. Колбиел, Полша; Май 2008 - с. Половражд, Румъния
РЕЗУЛТАТИ: DVD с уроци по музика в петте страни; CD с общи 
презентации на проведените проучвания; DVD с музикални 
изпълнения на ученици от петте страни; Календар на 2008г. с 
музикалните празници в петте страни; CD с общи презентации 
на народните инструменти и костюми; Електронен многоезичен 
речник на музикалните термини.
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имЕ НА 
пРОЕКТА: ДА ОПОЗНАЕМ МУЗИКАТА В ЕВРОПА

НОмЕР: 07-BGR01-C006-00071-2

Тип пРОЕКТ: УЧилищНО пАРТНьОРСТВО

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи и УЧиТЕли

КОНТРАКТОР: 
НАЧАлНО УЧилищЕ „СВ. СОфРОНий 
ВРАЧАНСКи”

АДРЕС: 
ВРАЦА 3000, бЪлгАРия
Ул. ”СТОяН КялЪЧЕВ” 2
ТЕл.: 092 621449, 092 624608
E-mail: sofRonii@m-REal.nEt 

лиЦЕ ЗА КОНТАКТи: 
КАлиНА НиКОлОВА любЕНОВА
ТЕл: +359 888 56 78 47

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
НАЧАлНО УЧилищЕ „СВ. СОфРОНий 
ВРАЧАНСКи”, бЪлгАРия

пАРТНьОРи:

НАЧАлНО УЧилищЕ „АРмия 
КРАйОВА”
szkoła Podstawowa im. aRmii 
kRajowEj, kołBiEli 05-340, Poland 

ОСНОВНО УЧилищЕ пОлОВРАДж
sCoala GEnERala PolovRaGi
PolovRaGi, Romania

7-мО НАЧАлНО УЧилищЕ 
základná Škola lEviCE
934 01 lEviCE, slovakia 

52-РО НАЧАлНО УЧилищЕ
52nd PRimaRy sChool of iRaklion 
71304 iRaklion, GREECE



Objectives: 
To enrich the knowledge of children about the culture and traditions of 
the partner countries, bringing them closer to the world and encourage 
them to establish friendships based on the same musical tastes and 
preferences. 
Our concrete objectives were to introduce the musical heritage and 
the musical instruments of the partner countries, to deepen and 
broaden children's knowledge and tastes towards music and motivate 
them to search for new information through participation in research 
activities. 
Activities: 
Each partner school recorded a music lesson, a DVD with children’s 
musical performances, made a presentation of their national 
costumes and musical instruments, collected information about the 
most significant musical holidays and illustrated them, surveyed the 
activities of a musical or dance group and wrote down what they had 
learned. From the videos watched pupils learned the steps of unknown 
traditional dances, could distinguish the traditional costumes, the 
school choirs sang songs in unknown languages. What the children had 
learned was presented to the other pupils during the traditional annual 
Day of Europe celebrations. The Bulgarian school made an electronic 
musical terms dictionary in the five languages plus English. It was given 
second place at the „Made in Europe” exhibition in the town of Turgu 
Jiu, Romania among all the Comenius projects products. 
The children exchanged letters and Christmas and Easter cards with 
great pleasure and the Bulgarian children made and sent Christmas 
survachki. On the other hand the teachers exchanged scores which 
could be used in the music lessons and textbooks in different subjects. 
The project gave the participants not only the richness of the music 
touch but also deepened their computer skills. After the survey 
activities the children realized themselves as good illustrators painting 
pictures of their traditional holidays and customs. All the pictures they 
had created were exhibited in the school lobby while the best ones were 
included in the presentations and the holiday calendar. The children 
made and took photos of their first interviews, got acquainted with 
musical groups, listened to the stories the choreographers told them. 
MObilities: 
October 2006 – Levice, Slovakia; May 2007 – Kolbiel, Poland; May 2008 
– Polovragi, Romania
Results:
DVD with music lessons from five countries; CD with a joint 
presentation of the surveys; DVD with musical performances of the 
five countries children; Calendar of 2008 of the musical holidays of all 
the countries; CD with a joint presentation of the traditional costumes 
and musical instruments; Electronic musical terms dictionary
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PRojECt 
namE: KnOwing Music in euROpe

numBER: 07-BGR01-C006-00071-2

PRojECt tyPE: sChool PaRtnERshiP

taRGEt GRouP: PuPils and tEaChERs

ContRaCtoR: 
naChalno uChilishtE „sv. sofRonii 
vRaChanski”

addREss: 
3000 vRatsa, BulGaRia
2, stoyan kyaluChEv stR.
tEl.: +359 92 621449, +359 92 624608
E-mail: sofRonii@m-REal.nEt 

foR ContaCts: 
kalina nikolova
tEl.: +359 888567847

CooRdinatoR sChool: 

naChalno uChilishtE „sv. sofRonii 
vRaChanski”, BulGaRia

PaRtnERs:

szkoła Podstawowa im. aRmii 
kRajowEj , kołBiEli 05-340, Poland

sCoala GEnERala PolovRaGi
PolovRaGi, Romania

základná Škola lEviCE
934 01 lEviCE, slovakia

52nd PRimaRy sChool of iRaklion 
71304 iRaklion, GREECE



ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007

ЦЕЛИ: Да създадем европейско, демократично отношение към Ев-
ропейския съюз; Да представим идеята за Обединена Европа, чието 
начало е поставено в Средните векове, като разгледаме влиянието 
на Средновековната култура и литература върху бъдещите тенден-
ции и епохи; Да популяризираме културата, традициите, историята, 
изкуството и литературата на нашия регион и държава, както и на 
регионите и държавите на училищата партньори; Да стимулираме 
активността на учениците в процеса на обучението и при използ-
ването на чужди езици; Да се запознаем с нови идеи, да получим 
информация и практически знания за новите компютърни науки и 
информационни технологии; Да създадем активно сътрудничество 
между учители, ученици  и родители, като ангажираме и местната 
власт, и други институции (библиотеки, музеи, читалища).
ДЕйНОСТИ: 
•	 Обмен	на	Power	Point	презентации	с	информация	за	участни-
ците в проекта;
•	 Обмен	на	филми	с	драматизации,	представящи	живота	на	хо-
рата в Средновековието в страните от проекта;
•	 Проучване,	подбор	и	обмен	на	информация	за	известни	сред-
новековни личности, легенди, традиционни празници и готварски 
рецепти;
•	 Представяне	 на	 проекта	 пред	 учители,	 родители	 и	 местната	
общественост в организиран семинар;
•	 Проучване	на	средновековни	монети,	използвани	в	страните;
•	 Заснемане	на	филм	с	ревю	на	средновековни	облекла	и	песен	в	
Националния исторически музей в Бояна, което беше представено 
в Деня на София на 17.09.2008 г. пред публика; 
•	 Изработка	 на	 средновековен	 замък	 от	 картон,	 направен	 по	
план и от части на средновековни крепости от всички държави;
•	 Заснемане	 на	 филм	 „Един	 ден	 от	 Средновековието	 в	 Бълга-
рия”;
•	 Участие	 в	 инициативата	Пролет	 в	 Европа	 през	 май	 2008	 г.	 -	
„Моят филм” и „15 минути слава”;
•	 Учениците,	участници	в	работните	срещи	през	2008	г.,	предста-
вят проекта пред своите съученици в мултимедийния кабинет на 
училището;
•	 Изработване	на	обща	за	всички	държави	брошура	със	средно-
вековна проза и поезия.
МОБИЛНОСТИ: 	Пенела,	Португалия	-	05/2006	г.;	Гравина,	Италия	
- 05/2007 г.; Ушак, Турция - 03/2008 г.; Арад, Румъния - 05/2008 г.
РЕЗУЛТАТИ:  Филм с драматизация на легендата за мартеница-
та; Филм с традиционен български танц, изпълнен от участници 
в проекта; Брошура с информация за живота в Средновековието 
в	страните	участнички;	Изложба	с	рисунки	на	монети,	използва-
ни през вековете; Филм с ревю на средновековни облекла и песни; 
Средновековен замък от картон, представящ средновековното 
строителство на всички държави; Филм „Един ден от Среднове-
ковието в България”, заснет до Драгалевския манастир;  Обща за 
всички държави брошура със средновековна проза и поезия; Сайт 
на проекта www.medievalrootsofpresenteuropeans.dir.bg.
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имЕ НА 
пРОЕКТА:

СРЕДНОВЕКОВНИ  КОРЕНИ  НА 
ДНЕшНИТЕ  ЕВРОПЕйЦИ

НОмЕР: 07-BGR01-C006-00054-3

Тип пРОЕКТ: УЧилищЕН пРОЕКТ

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи и УЧиТЕли

КОНТРАКТОР: 
88 СОУ ”Д. пОпНиКОлОВ”, СОфия

АДРЕС: 
СОфия 1632, бЪлгАРия
ж.К. ”ОВЧА КУпЕл 1”
ТЕл.: +359 2 956 07 49, +359 2 956 07 39
E-mail: Coy_88@aBv.BG

лиЦЕ ЗА КОНТАКТи: 
ЦВЕТЕлЕНА ТАРАлОВА
E-mail: ts_taRalova@aBv.BG

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
Gimnazjum19, katowiCE, пОлША

пАРТНьОРи:

88 СОУ ”Д. пОпНиКОлОВ”, 
СОфия, бЪлгАРия

liCEo sCiEntifiCo statalE, 
GRavina, иТАлия

aGRuPamEnto dE EsCola, 
PEnEla, пОРТУгАлия

GRuP sColaR indistRial 
tRanPoRtuRi, aRad, РУмЪНия

atatuRk İlkoGREtim okulu, 
usak, ТУРЦия



Objectives: 
•	 To	form	European	and	democratic	attitude	towards	the	European	
Union; 
•	 To	present	European	Universalism	shaped	in	Middle	Ages,	talking	
about the influence of medieval culture and literature on future epochs 
and trends;
•	 To	 promote	 culture,	 traditions,	 history,	 art	 and	 literature	 of	 the	
region and the regions of partner schools;
•	 To	encourage	students	to	active	learning	and	speaking	of	foreign	
languages;
•	 To	get	 ideas,	 information	and	practical	 knowledge	 in	using	new	
computer science and information technologies;
•	 To	 create	 active	 cooperation	 among	 teachers,	 students,	 parents,	
engaging local authorities, institutions such as libraries, museums, and 
social centres.
Activities:
•	 Making	 films,	 showing	 the	 life	 in	 the	 Middle	 Ages	 in	 all	 the	
countries and exchanging them. Our film shows the legend about 
Martenitza;
•	 Exchanging	 information	 and	 making	 historical	 brochure	 about	
important, historical characters, legends, symbols, instruments and 
medieval recipes in all the countries; 
•	 Presenting	the	project	 in	 front	of	students,	 teachers,	parents	and	
local authority people; 
•	 Organizing	a	school	medieval	coins	exhibition;
•	 Showing	 medieval	 fashion	 and	 medieval	 songs,	 which	 were	
presented in the National History Museum in Sofia. The show was 
played again on 17th September – the day of Sofia in front of the 
public;
•	 Designing	a	plan	of	a	part	of	typical	medieval	castle	and	making	a	
common castle according to the plan;
•	 Making	a	film	„A	day	in	the	Medieval	Ages	in	Bulgaria”;
•	 Uploading	part	of	the	film	on	the	web	site	of	Spring	in	Europe;
•	 Publishing	a	common	brochure	with	medieval	poems	and	stories;
•	 Working	meetings	in	Portugal,	Bulgaria,	Turkey and Romania. 
Results:
•	 Film	with	the	Bulgarian	legend	about	Martenitza;
•	 Film	with	a	traditional	Bulgarian	dance;
•	 Historical	 brochure	 about	 the	 life	 in	 the	Middle	Ages	 in	 all	 the	
countries;
•	 Medieval	coin	pictures	exhibition;
•	 Filmed	Medieval	fashion	show	and	a	song;
•	 Medieval	cardboard	castle;
•	 Film	„A	day	in	the	Medieval	Ages	in	Bulgaria”;
•	 Medieval	prose	and	poetry	brochure;
•	 Project	site:	www.medievalrootsofpresenteuropeans.dir.bg;
•	 Posters	about	the	project.
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PRojECt 
namE: 

MedievAl ROOts Of pResent 
euROpeAns

numBER: 07-BGR01-C006-00054-3

PRojECt tyPE: sChool PRojECt

taRGEt GRouP: PuPils and tEaChERs

ContRaCtoR: 
88 sChool

addREss: 
1632 sofia, BulGaRia
ovCha kuPEl 1
ТЕl.: +359 2 956 07 49, +359 2 956 07 39
E-mail: Coy_88@aBv.BG

PERson foR ContaCts: 
tsvEtElEna taRalova
E-mail: ts_taRalova@aBv.BG

CooRdinatoR sChool: 

Gimnazjum 19
katowiCE, Poland

PaRtnERs:

liCEo sCiEntifiCo statalE
GRavina, italy

aGRuPamEnto dE EsCola
PEnEla, PoRtuGal

GRuP sColaR indistRial 
tRanPoRtuRi, aRad, Romania

atatuRk İlkoGREtim okulu
usak, tuRkEy



ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007

ЦЕЛИ: Партньорството по проекта, включващо 10 училища от 
България,	Германия,	Италия,	Латвия,	Литва,	Нидерландия,	Пол-
ша, Португалия и Финландия и имащо широк обхват на обуча-
ваните - от млади до възрастни, а също и ученици със специални 
образователни нужди, е насочено към проблема за насилието в 
училище. 
Главна цел на проекта е да развие една култура на мирен учебен 
процес, като залага на благоприятната учебна атмосфера във 
всякo от участващите училища. 
Нашите	основни	задачи	бяха:	да	работим	заедно	за	създаване	на	
ученическа Харта за училища без насилие и  Програма за усъвъ-
ршенстване	на	учителския		колектив	с	название	„Идеи	за	мирни	
училища в Европа”, която да даде на учителите специфични, ясни 
и оперативни инструменти за управление и евентуално редуцира-
не на конфликтите в различни училища. 
ДЕйНОСТИ: Проектните дейности, разделени в 5 модула, 
условно	са	наречени:	Оценка	на	конфликта;	Училищни	профили;	
Управление на конфликти; Социално учене и Добиване на увере-
ност. През първата година на проекта вниманието беше насочено 
към откриване „Кога, как и къде?” има насилие в нашите училища. 
Това произтече от основната  цел - развитие на училищна култура 
на сътрудничество за по-добро справяне с проблемите, засягащи 
дисциплината. Всяко от училищата през втората година анализи-
ра обстановката, за да открие собствената проблемна област и да  
намери  позитивни решения за различните ситуации. 
Третата година създадохме  Програма за усъвършенстване на учи-
телския колектив - „Концепции за мирни училища в Европа”.  
МОБИЛНОСТИ: През трите години са осъществени следните 
международни	срещи	по	проекта:
Месец септември 2005 -  в град Оливейра до Байро, Португалия; 
Март 2006 - в град Домброва Горница, Полша; Май 2006 - в град 
Алавус, Финландия; Декември 2006 - в град Моерс, Германия; 
Март 2007 - в град Сигулда, Латвия; Юни 2007 - в град Кротоне, 
Италия;	Ноември	2007	-	в	град	Варна,	България;	Март	2008	-	в	град	
Ден Бош, Нидерландия и Май 2008 - в град Плунге, Литва.
РЕЗУЛТАТИ:
Брошура „PEACE”; книжка с ученическо творчество „Мирни 
училища”; „PEACE magazine”; брошура „Partnership profile”; Пла-
катна	 кампания;	 Проспект;	 Календар	 „PEACE”;	 Web	 страница:	
www.comeniuspeace.com; въпросник за учениците, съдържащ 103 
въпроса	относно:	атмосферата	в	училище,	отношенията,	конфлик-
тите, проявите на насилие, указания за провеждане на изследва-
нето и резултати; Серия от обучителни семинари, проведени по 
време на срещите в Португалия, Полша, Латвия, България и Ни-
дерландия.	Краен	продукт:	„Виртуална	учебна	среда”;	CD-ROM.
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имЕ НА 
пРОЕКТА:

МИР: КОНЦЕПЦИИ ЗА МИРНИ 
УЧИЛИщА В ЕВРОПА

НОмЕР: 07-BGR01-Co06-00122-3

Тип пРОЕКТ: пРОЕКТ ЗА УЧилищНО РАЗВиТиЕ

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи, УЧиТЕли, РОДиТЕли, РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

КОНТРАКТОР: 
iv Ег „фРЕДЕРиК жОлиО-КюРи”, 
ВАРНА

АДРЕС: 
ВАРНА 9010, бЪлгАРия 
СпиРКА „пОЧиВКА”
ТЕл.: +359 52 303668
 
лиЦЕ ЗА КОНТАКТи: 
ДОНКА гЕОРгиЕВА
E-mail: donkaGEoRGiEva@aBv.BG

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 

2005 - 2007 
 „EsCola sECundáRia C/ 3CEB 
dE olivEiRa do BaiRRo” -  гРАД 
ОлиВЕйРА ДУ бАйРО, пОРТУгАлия
Rua dos ColéGios, 3770 855 olivEiRa 
do BaiRRo, PoRtuGal

2007 - 2008
istituto PRofEssionalE di stato 
PER sERvizi CommERCiali, tuRistiCi 
E dElla PuBBliCita „s.PERtini”, vialE 
mattEotti, 88900 CRotonE (kR), 
CalaBRia, italy

пАРТНьОРи:

„koninG willEm i CollEGЕ”, 
ДЕН бОШ, НиДЕРлАНДия 

„mERCatoR BERufskollEG”, 
мОЕРС, гЕРмАНия

„istituto PRofEssionalE di stato 
PER i sERvizi CommERCiali tuRistiCi 
E dElla PuBBliCita' „sandRo 
PERtini”, КРОТОНЕ, иТАлия

„i liCEum oGólnokształCaCE im. 
walERiana łukasińskiEGo”,  
ДАбРОВА гОРНиЦА, пОлША

„siGuldas vakaRa vidusskola”, 
СигУлДА, лАТВия

„PlunGès zEmès ukio iR vERslo 
mokykla”, плУНгЕ, лиТВА

‘alavudEn ERityisammattikoulu”, 
АлАВУС, фиНлАНДия

zasadniCza szkola  zawodowa nR 8, 
биТОм, пОлША



Objectives: PEACE was a project involving institutions from nine 
European countries and co-ordinated by the Portuguese partner.  The 
project involved a wide range of students. School violence was a matter 
of concern for all of us, and each partner wanted to work together 
to find a solution to overcome it. We decided to look at the problem 
of school violence in an effort to define and promote comprehensive 
concepts to deal with it and at the same time to work on a draft Charter 
for Schools without Violence. 
The aim of our PEACE project was to develop a peaceful school culture 
by engaging a successful learning atmosphere in each organization. 
Our main goal was to create a student „charter” and at the same time 
a staff training course to achieve „Concepts for Peaceful Schools in 
Europe”
Activities:	The	project	was	based	on	five	modules:	
1. Conflict Evaluation;
2. School Profiles;
3. Conflict Settlement;
4. Social Learning;
5. Empowerment. 

As our main goal was the manifestation of a school culture of peaceful 
cooperation in order to cope in a better way with disciplinary problems; 
during the first year we tried to discover when, how and where violence 
occurrs in our schools. In the second year we analyzed the school 
profiles to understand if they matched with the needs. In the third year 
we created „Concepts for peaceful schools in Europe”. 
Results:
Books;	leaflets;	exhibitions;	web	page:	www.comeniuspeace.com;	CD-
ROM; Video clips; pedagogical materials.
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PRojECt 
namE: 

peAce: cOncepts fOR peAceful 
schOOls in euROpe

numBER: 07-BGR01-Co06-00122-3

PRojECt tyPE: sChool dEvEloPmEnt PRojECt 

taRGEt GRouP: studEnts, tEaChERs, PaREnts and sChool manaGEmEnt staff

ContRaCtoR: 
iv lanGuaGE sChool „fREdERiC 
joliot-CuRiE”, vaRna

addREss: 
9010 vaRna, BulGaRia 
PoChivka Bus-stoP
ТЕl.: +359 52 303668 

PERson foR ContaCts: 
donka GEoRGiEva
E-mail: donkaGEoRGiEva@aBv.BG

CooRdinatoR sChool: 

2005 - 2007
EsCola sECundáRia C/ 3CEB dE 
olivEiRa do BaiRRo 
Rua dos ColéGios, 
3770 855 olivEiRa do BaiRRo, 
PoRtuGal

2007 - 2008 
instituto PRofEssionalE di stato 
PER sERvizi CommERCiali, tuRistiCi E 
dElla PuBBliCita „s. PERtini”, 
CRotonE, italy

PaRtnERs:

„koninG willEm i CollEGЕ”
s’hERtoGEnBosCh, thE nEthERlands

„mERCatoR BERufskollEG” 
moERs, GERmany

„istituto PRofEssionalE di stato 
PER i sERvizi CommERCiali tuRistiCi 
E dElla PuBBliCita' „sandRo 
PERtini”, CRotonE, italy

„i liCEum oGólnokształCaCE im. 
walERiana łukasińskiEGo”, 
daBRova GoRnitza, Poland

„PlunGès zEmès ukio iR vERslo 
mokykla”,  PlunGE, lithuania

„siGuldas vakaRa vidusskola”, 
siGulda, latvia

iv lanGuaGE sChool „fREdERiC 
joliot-CuRiE”, vaRna, BulGaRia

„alavudEn ERityisammattikoulu”, 
alavus, finland



ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007

ЦЕЛИ: 
•	 Учениците	да	осъзнаят	правата	и	задълженията	си	на	актив-
ни граждани на обществото според Европейската конвенция на 
децата;
•	 Развиване	на	техническото	и	езиково	общуване	чрез	свързва-
не на традиционните и новите технологии на комуникации;
•	 Обогатяване	знанията	на	ученици	и	учители	за	традициите	и	
начина на живот на нашите европейски съседи; 
•	 Обмяна	и	сравняване	опита	на	децата,	за	да	развием	у	тях	по-
ведение на европейски граждани;
•	 Опознаване	на	Европейските	институции.
ДЕйНОСТИ:
1. Организиране на училищна кореспонденция.
2. Реализиране на проучвания, екскурзии.
3.	 Изготвяне	на	кътове	и	изложби,	организиране	на	конкурси	за	
рисунки и литературни произведения, изработване на постери и 
презентационни карти.
4. Разработване на уебсайт по проекта, електронна игра „Евро-
пейски гражданин”,  виртуална книга „Коледа в България, Фран-
ция и Полша” и др.
5. Обмяна на педагогически идеи и опит между партниращите 
училища. 
МОБИЛНОСТИ:
07-12.11.2005 год.  - Враца, България
05-12.04.2006 год.  - Клермонт-Феран, Франция
11-17.11.2006 год.  - Гребков, Полша
06-12.05.2007 год.  - Яши, Румъния
12-16.11.2007 год.  – Страсбург, Париж, Франция
26-30.05.2008 год.  - Враца, България
РЕЗУЛТАТИ:
Презентационни	карти.	Кореспонденция.	Изложби:	„Страните	в	
Европа”, „Децата имат права”. Кътове „Коменски”. Постер „Моя-
та представа за Европа”. Вестник с литературни произведения 
и рисунки, свързани с правата на децата. Книга „Гражданин на 
своята страна”. Конкурс „Моята представа за Европа”. Конкурс 
„Моите приятели от Европа”. Анкетна карта „Европейският 
съюз в 10 въпроса”. Постер „Моята представа за Европа”. Албум-
папка, отразяващ моменти от 3-годишната работа по ЕОП. Елек-
тронна игра „Европейски гражданин”. Концерт „Европейска 
въртележка”. 
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имЕ НА 
пРОЕКТА:

ОТ УЧЕНИКА ГРАЖДАНИН ДО 
ЕВРОПЕйСКИЯ ГРАЖДАНИН

НОмЕР: 07-BGR01- Co06-00163-3

Тип пРОЕКТ: пРОЕКТ ЗА УЧилищНО РАЗВиТиЕ

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи, УЧиТЕли, РОДиТЕли, РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

КОНТРАКТОР: 
НУ „иВАНЧО млАДЕНОВ” - ВРАЦА

АДРЕС: 
ВРАЦА, бЪлгАРия
Ул. „АНТим І” №4
ТЕл.: +359 92 623197
nu_iv_mladEnov@aBv.BG

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
НАЧАлНО УЧилищЕ 
„иВАНЧО млАДЕНОВ”

пАРТНьОРи:

 УЧилищЕ „ фЕНЕлОН”
фРАНЦия

УЧилищЕ „Х. СЕНКЕВиЧ”
пОлША

УЧилищЕ „ЗАбАВЕН АНглийСКи 
ЦЕНТЪР”, РУмЪНия



Objectives: 
•	 The	 pupils	 should	 understand	 their	 rights	 and	 their	 obligations	
as citizens according to the European convention on the Exercise of 
Children’s Rights.
•	 Training	 their	 technical	 and	 language	 communication	 through	
traditional and new technologies and communications.
•	 Enriching	the	knowledge	of	students	and	teachers	for	the	traditions	
and the way of  life of their European neighbours.
•	 Exchange	of	children’s	experience	to	develop	behavior	of	European	
citizens.
•	 Knowledge	of	the	European	institutions.	
Activities:
1.  Organizing school correspondence.
2.  Realization of investigations and excursions.
3.  Preparing nooks and exhibitions, carrying out drawing and literary 
competitions, making posters and presentation cards.
4.  Working out web-site of the project, educational computer game 
„European citizen”, virtual book „Christmas in Bulgaria, France and 
Poland”.
5.  Exchanging pedagogical ideas and experience between school 
partners.
Results:
Presentation	cards.	Correspondence.	Exhibitions:	„European	countries”,	
„Children have rights”. Nooks „Comenius”.  Poster „My idea for Europe”. 
Newspaper with literary works and drawings related to children’s rights. 
Book „Citizen of native country”. Competition „My idea for Europe”. 
Competition „My European friends”. Questionnaire „European Union 
in ten questions”. Album-file consisting of some moments from our 3 
years work on European Educational Project. Educational computer 
game „European citizen”. Concert „European roundabout”.
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PRojECt 
namE: 

fROM the pupil citizen tO the 
euROpeAn citizen

numBER: 07-BGR01- Co06-00163-3

PRojECt tyPE: sChool dEvEloPmEnt PRojECt 

taRGEt GRouP: studEnts, tEaChERs, PaREnts and sChool manaGEmEnt staff

ContRaCtoR: 
PRimaRy sChool „ivanCho 
mladEnov” - vRatsa

addREss: 
vRatsa, BulGaRia 
4, antim i  stR.
ТЕl.: +359 92 623197
E-mail: nu_iv_mladEnov@aBv.BG

CooRdinatoR sChool: 

PRimaRy sChool „ivanCho 
mladEnov” - vRatsa

PaRtnERs:

EColE fEnElon, ClERmont-fERRand,
fRanCE

zEsPol szkolno –PRzEdzskolny 
PuBliCzna szkola Podstawowa im. 
h. siEnkEwiCza,GREBkow, Polska

sCoala PRimaRa ”funny EnGlish 
CEntER”, iasi, Romania



ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007

ЦЕЛИ: Основна цел на проекта е да се повиши качеството на об-
разованието	и	успеваемостта	на	учениците	чрез:	анализ	на	учеб-
ните програми в отделните партньорски училища и държави; 
изследване и анализ на нагласите на учениците към включените 
в изследването учебни предмети (английски език, математика, 
биология и химия); откриване на успешни навици за учене; раз-
глеждане на методиката на преподаване, сравняване и обмен на 
добри педагогически практики. 
В работата по проекта се включиха учители, ученици от 5 до 10 
клас, експерти по отделните учебни предмети, колеги от други учи-
лища, родители, местна общност.
ДЕйНОСТИ: Дейностите, осигурили успешното постигане на 
целите	на	проекта,	са:
•	 създаване	на	попълван	от	учениците	въпросник	за	оценка	на	
образователния процес, валидиране на въпросника чрез фокусна 
група;
•	 изследване	на	учениците	от	5	до	10	клас,	анализ	на	резултатите,	
изготвяне на CD с резултатите от изследването;
•	 превод	 на	 учебното	 съдържание	 по	 изследваните	 предмети,	
сравнителен анализ с учебните програми на партньорските учили-
ща;
•	 заснемане	на	часове,	дискусии	и	събиране	на	впечатленията	на	
учениците, за да открием ефективните елементи от нашето препо-
даване; 
•	 сравняване	 на	 получената	 информация	 с	 резултатите	 от	
въпросниците; 
•	 обработка	на	заснетите	часове,		изготвяне	на	филми	със	субтит-
ри на работния език на проекта – английски;
•	 обмен	на	заснетите	часове	и	експертни	мнения;	
•	 фиксиране	на	индикатори	за	успешни	педагогически	методи	и	
техники;
•	 създаване	на	помагало	за	учители	с	планове	на	уроци,	заснети	
часове и експертни коментари; 
•	 въвеждане	на	успешни	педагогически	практики	в	работата	на	
всички наблюдавани класове и предмети;
•	 изследване	на	въздействието	върху	ученици	и	учители;
•	 изготвяне	на	финално	DVD	с	резултатите,	популяризиране	на	
резултатите от проекта и финализиране на работата.
МОБИЛНОСТИ:	Работна	среща	с	партньорите	в:
Чехия,	Бланско,	ноември	2005;	Швеция,	Едсбин,	май	2006;	Италия,	
Сарно, октомври 2006; България, София, май 2007; България, Со-
фия, октомври 2007; Чехия, Бланско, май 2008.
РЕЗУЛТАТИ: Подобрена преподавателска практика, мотивация и 
удовлетвореност. Повишена мотивация, самоувереност и реална 
самооценка на учениците. CD с PowerPoint презентация на резул-
татите от изследване качеството на образователния процес по ан-
глийски, математика, химия и биология в партньорските училища. 
DVD с филмирани уроци и субтитри на английски език. Книжка с 
планове на уроци, коментари на ученици и специалисти. Отчети 
от работните срещи, текущи отчети към координатора на проекта, 
равносметка.
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имЕ НА 
пРОЕКТА:

РАЗЛИЧНИ УЧИЛИщА, ОБщИ 
ПРОБЛЕМИ

НОмЕР: 06-BGR01-s2C03-00051-2

Тип пРОЕКТ: пРОЕКТ ЗА УЧилищНО РАЗВиТиЕ

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи, УЧиТЕли, РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

КОНТРАКТОР: 
ЧСОУ „ДРиТА”

АДРЕС: 
СОфия 1434, бЪлгАРия
Ул. КАмЕНиЦА 13
ТЕл.: + 359 2 9613288
E-mail: info@dRitasChool.Com

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
základní Škola t.G.m. 
Blansko, ЧЕХия

пАРТНьОРи:

RotEBERGs skola, 
ШВЕЦия

instituto tECniCo industRialE 
E.fERmi, иТАлия

stadttEilsChulE aRhEilGEn, 
daRmstadt, гЕРмАНия



Objectives:
The main aim of the project is to improve the quality of education 
and raise students’ achievement by analysis of the school syllabus 
in the different partner schools and countries, students’ attitudes 
towards the school subjects included in the survey  /English Language, 
Mathematics, Biology and Chemistry/, finding successful studying 
habits, examining teaching methodology, exchange of best practices. 
Different actors are involved in the project work – teachers, students 
from 5th to the 10th grade, experts, colleagues from other schools, 
willing to give professional comment on the video recorded classes, 
parents, local communities. 
Activities:
•	 Elaboration of a questionnaire for assessing the educational 
process, to be filled in by the students, selection of school subjects to be 
included in the survey /Biology, Maths, English, Physics/, translating the 
questionnaire into all partners’ languages, validating the questionnaire 
by focus groups;
•	 Passing the questionnaire to all students from 5th to the 10th grade, 
studying the selected subjects, analysis of the results, presenting the 
results to the partners, discussion, PowerPoint presentation with the 
results;
•	 Translating the school syllabus of the examined school subjects, 
comparative analysis with the syllabuses of the partner schools;
•	 Filming school classes, discussing the classes and collecting the 
impressions of the involved students in order to distinguish effective 
elements in the teaching-learning process; 
•	 Comparing the information with the results from the 
questionnaire; 
•	 Development and cutting of the filmed materials, putting subtitles 
in English – the official language of the project;
•	 Exchange of videos and comments from experts; 
•	 Fixing indicators for successful pedagogical methods and 
techniques; 
•	 Producing a handbook for teachers with lesson plans, filmed 
lessons and experts’ commentaries;
•	 Introducing successful pedagogical practices in the work of all 
observed teachers and classes;
•	 Studying the impact on students and teachers;
•	 Final DVD with the project results;
•	 Work meetings;
•	 Progress monitoring and evaluations.
Results:
Improved teaching practice, motivation and satisfaction of the 
teachers; Improved motivation, confidence and real self-evaluation of 
the students; CD with PowerPoint presentation of the survey results 
DVD-s with filmed lessons, subtitles in English language; A Handbook 
for teachers with lesson plans, experts’ and students’ commentaries; 
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PRojECt 
namE: 

diffeRent schOOls, 
cOMMOn pRObleMs

numBER: 06-BGR01-s2C03-00051-2

PRojECt tyPE: sChool dEvEloPmEnt PRojECt 

taRGEt GRouP: studEnts, tEaChERs, sChool manaGEmEnt

ContRaCtoR: 
PRivatE sECondaRy ComPREhEnsivE 
sChool dRita

addREss: 
1434 sofia, BulGaRia 
13 kamEnitsa stR.
tEl. + 359 2 9613288
E-mail: info@dRitasChool.Com 

CooRdinatoR sChool: 

základní Škola t.G.m. Blansko, 
CzECh REPuBliC

PaRtnERs:

RotEBERGs skola, swEdEn

instituto tECniCo industRialE 
E.fERmi, italy

stadttEilsChulE aRhEilGEn, 
daRmstadt, GERmany



ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007

ЦЕЛИ: Основната цел на проекта бе максимално да се използват 
изразните средства на музиката и танца, за да се мотивират децата 
за учебни дейности. Първоначално създаденият интерес да бъде 
трансформиран в ефективна методика за обучение, възпитание и 
корекция, която да подпомогне стимулирането на висшите психи-
чески процеси, целенасоченото градиране на физически качества 
на учениците, създаването на интерес и уважение към културата 
на различните етноси, стимулиране на уменията за работа в екип. 
Цел на проекта бе и повишаване на професионалната квалифика-
ция и качеството на преподаване на учителите.
ДЕйНОСТИ:
Музикални и танцови занятия; практически семинари за музи-
ка и танци; посещение на представления на танцови ансамбли и 
певчески групи; провеждане на „Карнавал на любовта”; изложба 
на снимки; запознаване с фолклорните традиции (песни и танци)  
на страните, партниращи по проекта; Концерт по случай 1 юни – 
Международния ден на детето.
МОБИЛНОСТИ:
•	 Сучава,	 Румъния.	 Основна	 цел:	 Споделяне	 на	 положителни	
практики от работата по проекта;
•	 Самсун,	Турция.	Основна	цел:	представяне	на		видеоматериа-
ли с дейностите в институциите партньори и споделяне на опит от 
собствената работа.
РЕЗУЛТАТИ:
•	 DVD	филм,	демонстриращ	работата	на	всяка	една	от	страни-
те;
•	 Списание	INTERCULTURAL	MOSAIK,	даващо	обстойна	ин-
формация за поставените цели на проекта, за осъществените дей-
ности и реализираните срещи;
•	 Постер,	визуализиращ	участниците	в	проекта,	целите	и	дей-
ностите.
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имЕ НА 
пРОЕКТА:

МУЗИКАТА И ТАНЦъТ – ЕфЕКТИВЕН 
И АТРАКТИВЕН МЕТОД ЗА ОБУЧЕНИЕ 
НА ДЕЦА И ПРИОБщАВАНЕ НА ДЕЦА 
СъС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ПОТРЕБНОСТИ

НОмЕР: 07-BGR01- Co06-00047-2

Тип пРОЕКТ: УЧилищНи пАРТНьОРСТВА

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи и УЧиТЕли

КОНТРАКТОР: 
пОмОщНО УЧилищЕ 
„иВАН ВАЗОВ”

АДРЕС: 
НОВО СЕлО 5069,
Общ.ВЕлиКО ТЪРНОВО
Ул.  пЪРВА  № 4
ТЕл.: +359 61106 268
E-mail: Pui_ivan_vazov@aBv.BG

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
пУ „иВАН ВАЗОВ” - бЪлгАРия

пАРТНьОРи:

GRadinita Cu PRoGRam noRmal 
„tandaRiCa” - Romania

100.yil ilkoGREtim okulu - tuRkEy

nos –assoCiaCao dE Pais E tECniCao 
PaRa a intEGRao do difiCiEntE-
PoRtuGal



Objectives: 
The main purpose of this project is to use the means of expression 
of music and dance to motivate children toward school activities. 
Initially, the provoked interest would be transformed into an effective 
educational and correctional method which will help stimulate higher 
psychological processes, purposefully grading the physical qualities of 
the students, creating an interest and respect for the culture of different 
ethnical groups and stimulating team working skills. In fact the goal of 
the project was improving the qualification and quality of teaching of 
all the teachers as well.
Activities:
Music and dance activities with children, practical seminars for music 
and dance, visiting performances of different musical and dancing 
genres, carried out the „Love carnival”. Exhibition of photos, gaining 
knowledge about traditions – music and dance  and various cultures, 
performance of a concert for 1st June – The international day of the 
child.
Results:
•	 DVD	film	presents	the	work	of	each	partner;
•	 Magazine	„INTERCULTURAL	MOSAIK”-	giving	an	information	
about purposes of the project, the carried out activities and project 
meetings;
•	 Poster	–	presents	the	participants,	purposes	and	activities.
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PRojECt 
namE: 

Music And dAnce – An effective 
And AttRActive MethOd Of 
childRen’s educAtiOn And 
inclusiOn fOR childRen with 
speciAl educAtiOnAl needs

numBER: 07-BGR01- Co06-00047-2

PRojECt tyPE: sChool dEvEloPmEnt PRojECt 

taRGEt GRouP: studEnts and tEaChERs

ContRaCtoR: 
BoaRdinG sChool foR ChildREn 
with sPECial EduCational nEEds 
„ivan vazov” - BulGaRia

addREss: 
5069 novo sElo, vEliko taRnovo
4, PaRva stR.
ТЕl.: +359 61106 268
E-mail: Pui_ivan_vazov@aBv.BG

CooRdinatoR sChool: 

BoaRdinG sChool foR ChildREn 
with sPECial EduCational nEEds 
„ivan vazov”-BulGaRia

PaRtnERs:

GRadinita Cu PRoGRam noRmal 
‘tandaRiCa’ – Romania

100.yil İlkÖGREtİm okulu- tuRkEy

nòs – assoCiação dE Pais E téCniCos 
PaRa a intEGRação do dEfiCiEntE- 
PoRtuGal
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имЕ НА 
пРОЕКТА: МОЗАйКА ОТ НАУКА И КУЛТУРА

НОмЕР: 07-BGR01-05-BGR01-s2C01-00028 

Тип пРОЕКТ: УЧилищЕН пРОЕКТ

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи

КОНТРАКТОР: 
пмг „НАНЧО пОпОВиЧ”

АДРЕС: 
ШУмЕН,  бЪлгАРия
Ул. КиРил и мЕТОДий №68
ТЕл.: +359 54 850232
E-mail: PmG_shumEn_d@aBv.BG

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
kiRkEByGdEn BaRnE - oG 
unGdomsskolE 
НОРВЕгия, ВОлЕР

пАРТНьОРи:

пмг „НАНЧО пОпОВиЧ”, ШУмЕН   
бЪлгАРия, ШУмЕН

instituto dE EnsEnanza sECundaRia 
juan dE GaREy, valEnCia  
иСпАНия, ВАлЕНСия

EsCola E. B. 2-3 dE Rio tinto,   
пОРТУгАлия, РиО ТиНТО

Gimnazjum nR 11,  olsztyn   
пОлША, ОлщиН

istituto ComPREnsivo
statalE G.  vERGa, 
ДжЕлА, иТАлия

ЦЕЛИ: 
•	 Да	се	изследва	връзката	между	природните	явления,	природ-
ните науки и културата; да се проследи еволюцията на науката и 
културата, като се започне от древните времена и се стигне до днес. 
През първата година от проекта работата да се посвети главно на 
Архимед (Античност), втората на Коперник (Ренесанс) и третата на 
Айнщайн (Съвременност).
•	 Да	се	изследва	в	национален	мащаб	кои	учени	от	съответните	
страни имат принос за развитие на науката и нейното популяризи-
ране във всеки един от посочените периоди.
•	 Да	се	обвърже	изследването	на	творчеството	на	тези	учени	с	
изучаване на епохата, през която са живели, и да се направи исто-
рически  и културен обзор на всяка една от участващите в проекта 
страни.
•	 Да	се	изследват	и	наблюдават		природни	явления,	протичащи	
на различни географски места - изгреви и залези, слънчево затъм-
нение; някои показатели на околната среда в съответните страни и 
да се изгради отговорност у учениците за нейното опазване.
•	 Да	се	допринесе	за	личностното	изграждане	на	учениците.
ДЕйНОСТИ: Представяне историята и културата на всяка една 
от участващите страни, на учени в световен и национален мащаб, 
допринесли за развитие на науката и нейното популяризиране; по-
сещение на културно-исторически и природни забележителности 
- музеи, природни паркове, вулканите в Сицилия и др. Провежда-
не на конкурси за лого на проекта и модел на слънчев часовник; 
направа на различни уреди - астрономически (секстант, квадрант, 
слънчев часовник, компас)  и физически (спектрометър, барометър 
и др); извършване на наблюдения и експерименти с тях; извършва-
не на опита на Ератостен, наблюдаване на небесните обекти и посе-
щение на астрономически центрове и обсерватории; сравняване на 
метеорологичните индекси за всички страни от проекта, на химич-
ните	и	физични	показатели	на	водата	от	водни	басейни	в	Италия,	
Норвегия и Полша. Театрално представление, посветено на твор-
чеството на Архимед - „Магията на вечната спирала”, представено 
на националния фестивал „Науките на сцената” 2006г., номинирано 
за участие в Европейския фестивал „Науките на сцената” 2007г. в 
Гренобъл; проучване идеите на Жул Верн и тяхното реализиране в 
съвременния свят.
МОБИЛНОСТИ: Организационна среща - Януари 2005г., Вален-
сия,	Испания;	срещи	на	учители	и	ученици	във	всяка	от	партни-
ращите	страни:	Португалия	2005г.,	Норвегия	2006г.,	Италия	2007г,	
Полша	2007	г.,	Испания	2008	г.,	България	2008	г.;	обмен	на	учители	
между	България	и	Испания		2006	г.
РЕЗУЛТАТИ:
Издаване	на	брошури	и	книги,	CD,	изложби		с	материали	и	сним-
ки от проекта, представление, срещи и дискусии със специалисти, 
участие в радио и ТV-предавания, публикации в пресата, обвързва-
не на повечето от дейностите по проекта с учебното съдържание, 
успешно професионално сътрудничество между учителите от парт-
ньорските страни, участие в национални и международни форуми.
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PRojECt 
namE: MOsAic Of science And cultuRe

numBER: 07-BGR01-05-BGR01-s2C01-00028  

PRojECt tyPE: sChool dEvEloPmEnt PRojECt 

taRGEt GRouP: studEnts

ContRaCtoR: 
maths & sCiEnCE sChool ”nanCho 
PoPoviCh„

addREss: 
shumEn,  BulGaRia
68, kiRil & mEtodiy stR.
ТЕl.: +359 54 850232
E-mail: PmG_shumEn_d@aBv.BG

CooRdinatoR sChool: 

kiRkEByGdEn BaRnE- oG 
unGdomsskolE, noRway

PaRtnERs:

maths & sCiEnCE sChool nanCho 
PoPoviCh, shumEn, BulGaRia

instituto dE EnsEnanza sECundaRia 
juan dE GaREy, valEnCi, sPain
 
EsCola E. B. 2-3 dE Rio tinto,   
aqRuPamEnto vERtiCal dE EsColas 
dE Rio tinto, PoRtuGal

Gimnazjum nR 11,  olsztyn , Poland

istituto   ComPREnsivo statalE 
G.  vERGa, GEla, italy   

Objectives: 
•	 To investigate the connection between natural phenomena, science 
and culture. To discover the close connection between culture and 
science and their mutual influence on each other.
•	 To track out the evolution of science and culture and the work 
from antiquity up to present. On the basis of received knowledge the 
students make suggestions how the knowledge could be developed 
and offer solutions for common problems. The work to be focused 
on the live, works and investigations of three famous scientists from 
three different epochs – the Antiquity, Renaissance and Modern times. 
During the first year the work to be dedicated mainly to Archimedes, 
the second to Copernicus and the third to Einstein.
•	 To investigate on national scale which are the scientists that 
contributed to the development and popularization of science for each 
of the mentioned periods.
•	 To investigate the existence of these scientists to be connected with 
the studying of their epochs and by this way the historical and cultural 
review to be done for each country.
•	 To investigate and observe the natural phenomena, taking place 
at different geographical positions - measuring the radius of the Earth, 
observing the motion of the celestial bodies.
•	 To concentrate attention on how the theory and practice are 
connected and scientific approach to be obtained. 
•	 To contribute to the personal development of the students.
Activities:
Presentation of the history and culture of the participating countries, 
study of the work done by eminent scientists, visiting of landmarks, 
volcanoes.
Realization of competitions for logos, making of models and devices, 
theatrical performance devoted to Archimedes „The Magic of Eternal 
Spiral”, repeating famous scientific experiments such as this one of 
Eratosthenes, monitoring of the meteorological conditions in the 
participation countries, the quality of water.
Meetings with specialists in history, astronomy, geography, etc.
Results:
Printing of brochures and books, CD, exhibitions with photos and 
materials of the project, theatrical performance, meetings with 
specialists, participation in radio and TV emissions, publications in 
press, connection with the educational content, successful collaboration 
between colleagues, participation in national and international forums 
and meetings.
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имЕ НА 
пРОЕКТА:

ДА БъДЕМ ОТГОВОРНИ ЗА 
СОБСТВЕНОТО СИ ОБУЧЕНИЕ

НОмЕР: 07-BGR01- llP-2007-Com-P-0035

Тип пРОЕКТ: УЧилищНО пАРТНьОРСТВО

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи, УЧиТЕли, РОДиТЕли

КОНТРАКТОР: 
144 СОУ „НАРОДНи бУДиТЕли”

АДРЕС: 
СОфия, бЪлгАРия
млАДОСТ, Ул. „бЪДНиНА”
ТЕл.: +359 2 877 01 73
E-mail:144sou@diR.BG

лиЦЕ ЗА КОНТАКТи:
ВЕлиЧКА НиКОлОВА
E-mail: vEliChka_nikolova@aBv.BG

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
diREzionE didattiCa iii CiRColo
иТАлия, КиЕТи

пАРТНьОРи:

PEstalozzi sChulE  
гЕРмАНия, ВиСбАДЕН
 
valmiERa viEstuRa vidusskol
лАТВия, ВАлмиЕРА

144 СОУ „НАРОДНи бУДиТЕли” 
бЪлгАРия,  СОфия

C.E..i.P. san ildEfonso
иСпАНия, мАДРиД

sowERBy BRidGE halifaX hX 6 2Bj, 
ChRist ChuRCh C.E. (va) junioR
АНглия

ЦЕЛИ: Основната цел на този проект бе да съдейства за формира-
нето на граждани, които имат съзнанието, че принадлежат на Евро-
пейската общност. Конкретните цели на проекта бяха реализирани 
на	две	нива:	За	учениците:	Насърчават	самоуправлението	и	отго-
ворното поведение; Учат се да управляват правилно пространство-
то и времето; Правят открития, като се базират на личния си опит и 
използват информационни технологии; Развиват способности при 
постигане на образователните цели, използвайки собствения си 
опит.	За	учители	и	родители:		Развиват	автономния	подход	в	про-
цеса на обучение в училище; Насърчават по-тясната връзка между 
методологията на преподаване и практиката; Дават възможност на 
родителите	за	сътрудничество	и	взаимодействие	с	училището;	Из-
граждат обща практика за изследване-действие и  сравняват с коле-
гите  партньори по проекта.
ДЕйНОСТИ: През първата година на проекта учениците участва-
ха в разнообразни дейности за подобряване на училищните про-
странства, така че те да станат по-уютни и подходящи за тях самите. 
Те организираха училищни съвети, на които ежемесечно  се диску-
тира изграждането на нови училищни пространства и  поведението 
в тях. Написаха правила за спазване от всички в училище.
Втората година на проекта бе под надслов „Не на насилието в учи-
лище”. Учениците заснеха кратки видеофилми,  представящи и 
анализиращи поведението им в училище и борбата им срещу хули-
ганството и лошата дисциплина. Бяха представени пред родители, 
учители, журналисти и представители на местните власти на спе-
циално	организирана	за	целта	конференция	в	Чиети,	Италия.	
Последната година от работата по проекта бе на тема „Добри педа-
гогически практики”. Отделено бе внимание на обмяната на опит и 
популяризирането на нови дидактически методи за преподаване и 
мотивация на учениците. 
МОБИЛНОСТИ:	Реализирани	шест	мобилности:
Първа	мобилност:	Германия,	Висбаден	-		Начално	училище	„Реста-
лоци”;	Втора	мобилност:	Латвия,	Валмиера	-	Средно	общообразо-
вателно	училище;	Трета	мобилност:	Испания,	Мадрид	-	C.E.I.P.	SAN	
ILDEFONSO;	Четвърта	мобилност:	Италия,	Чиети	-	ІІІ-то	начално	
училище;	Пета	мобилност:	България,	София	-	144	СОУ	„Народни	
будители”;	Шеста	мобилност:	Германия,	Висбаден	-		Начално	учи-
лище „Ресталоци”.
РЕЗУЛТАТИ:
•	 Правила,	които	ще	бъдат	зачитани	и	изпълнявани	както	в	учи-
лищната общност, така и във всеки отделен клас;
•	 Европейски	 дневник	 на	 учениците,	 в	 който	 те	 документират	
постигнатото по време на проекта;
•	 Училищно	табло	и	училищен	план,	разработени	от	учениците;
•	 Уебсайт,	показващ	всички	изработени	материали;
•	 Написване	на	сценарий	и	изиграване	на	тематичен	спектакъл	
за преживените чувства и емоции;
•	 Книга/брошура;
•	 Web	страница:	http://xoomer.alice.it/developmentproject;
•	 CD-ROM;
•	 Филм.
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PRojECt 
namE: 

being RespOnsible fOR One’s Own 
leARning

numBER: 07-BGR01- llP-2007-Com-P-0035

PRojECt tyPE: sChool dEvEloPmEnt PRojECt 

taRGEt GRouP: studEnts, tEaChERs, PaREnts

ContRaCtoR: 
144 sECondaRy sChool  
„naRodni BuditEli”

addREss: 
sofia, BulGaRia
mladost, Badnina stR.
ТЕl.: +359 2 877 01 73
E-mail:144sou@diR.BG

PERson foR ContaCts: 
vEliChka nikolova
E-mail: vEliChka_nikolova@aBv.BG

CooRdinatoR sChool: 

diREzionE didattiCa iii CiRColo 
italy, ChiEty

PaRtnERs:

PEstalozzi sChulE  
GERman, wiEsBadEn
 
valmiERa viEstuRa vidusskol
latvia, valmiERa 

144 sECondaRy sChool  
„naRodni BuditEli”
BulGaRia,  sofia

C.E..i.P. san ildEfonso
sPain, madRid

sowERBy BRidGE halifaX hX 6 2Bj, 
ChRist ChuRCh C.E. (va) junioR
EnGland

Objectives: 
For	students:	
•	 To	 encourage	 self-governing	 and	 responsible	 behaviour	 in	
children.
•	 To	show	children	how	to	manage	correctly	space	and	time.	
•	 To	 encourage	 pupils’	 heurism	 and	 discoveries	 through	 personal	
way of search and also by using I.C.T.
•	 To	develop	reflection	ability	on	one’s	own	path	to	reach	formative	
goals. 

For	students	and	parents:
•	 To	draw	up	autonomous	way	in	training	education;
•	 To	 encourage	 interaction	between	methodology	of	 teaching	 and	
practice;
•	 To	 let	 the	 families	 interact	with	 the	 school	 as	 long	 as	 education	
procedures and goals are concerned;
•	 To	create	a	community	of	practice	so	that	the	teachers	will	study	
and experiment situation of research - action to compare with the 
colleagues from other countries.
Activities:
During the first year of the project students participated in various 
activities to improve school environments so they become more 
comfortable and appropriate for everyone – teachers, students, staff. 
They organized school councils, which  discussed the construction of 
new school environment and behavior in them. They wrote rules to be 
observed by everyone in the school. 
The second year of the project was entitled „No to violence at school”. 
Pupils filmed short videos depicting and analyzing their behavior at 
school and their fight against hooliganism and poor discipline. These 
films were presented to parents, teachers, journalists and representatives 
of local authorities and at the special conference organized in the end of 
the project meeting in Chieti, Italy. 
Last year of the project was dedicated to „Good teaching practices”. 
Attention was paid to the exchange of experience and promotion of 
new teaching methods to teach and motivate students.
Results: 
•	 A	book/brochure;
•	 Web	page	in	order	to	show	all	the	produced	materials:
http://xoomer.alice.it/developmentproject; 
•	 CD-ROM	with	all	the	short	films	realized	by	the	partner	schools.
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имЕ НА 
пРОЕКТА:

СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА 
СПЕЦИАЛНИ УЧЕНИЦИ

НОмЕР: 07-BGR01-Co06-00351-3

Тип пРОЕКТ: мНОгОСТРАННО УЧилищНО пАРТНьОРСТВО

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи, УЧиТЕли, РОДиТЕли, РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

КОНТРАКТОР: 
iX-ТО ОУ  „пЕйО яВОРОВ”

АДРЕС: 
блАгОЕВгРАД, бЪлгАРия
ТЕл.: +359 73 885604
E-mail: dEvEto@aBv.BG

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
НАЦиОНАлЕН КОлЕж пО 
иНфОРмАТиКА „м. бАСАРАб”- 
РЪмНиКУ ВЪлЧА, РУмЪНия

пАРТНьОРи:

ОУ „бАглАР”- иСпАРТА, ТУРЦия 
 
ОУ „г. ВЕРгА”, СКОРДия, иТАлия 

ОУ „гюлЧУ”- иСпАРТА, ТУРЦия

ДЕТСКА гРАДиНА, иЗОлА, СлОВЕНия 

мУЗиКАлНА ШКОлА „пОмАЗ”, 
УНгАРия

ДЕТСКА гРАДиНА САН ТЕРЕНЦО, 
иТАлия

ЦЕЛИ: Основната цел на проекта е откриване на надарени уче-
ници и подобряване на методите на преподаване. Подцелите са 
идентифициране	и	прилагане	на:	методите	за	откриване	на	нада-
рени ученици; подходящи образователни стратегии за обучение 
на надарени ученици, съобразно възрастта, интересите и способ-
ностите; съвременни техники на преподаване и оценяване.
ДЕйНОСТИ:	Изготвяне	на	въпросници	за	родители,	учители	и	
ученици за идентифициране на надарените ученици във всяко 
училище партньор. Сравнителен анализ, подбор и прилагане на 
едни и същи методи и техники за преподаване и оценяване на 
учениците във  всяко училище партньор. Създаване на специални 
учебни програми по математика, чужди езици, изкуства и спорт 
и програма за сътрудничество „Родители  – надарени ученици – 
учители”. „Балон” – дейността включва провеждане на изложби, 
организиране на представления и състезания по едно и също 
време във всяко училище участник в проекта, за популяризиране 
таланта на надарените ученици.
МОБИЛНОСТИ:	От	2005	до	2008	година	ІХ	ОУ	„Пейо	Яворов”	–	
Благоевград осъществи 18 мобилности в училищата партньори от 
Румъния,	Турция,	Италия,	Словения	и	Унгария,	и	беше	домакин	
на работна среща през месец април 2008 година.
РЕЗУЛТАТИ:
•	 Три	наръчника	за	работа	с	надарени	ученици;	
•	 Уеб	 страница	 на	 проекта	 www.liceulmateibasarab.ro/cnimb/
student/index.html; 
•	 Филми;	мултимедийни	презентации;	
•	 Учебни	програми	за	работа	с	надарени	ученици;	
•	 Театрални,	музикални,	спортни	и	други	образователни	проя-
ви за изява на талантите; 
•	 Укрепване	на	връзката	„учител	–	ученик	–	родител”;	
•	 Създаване	 на	 контакти	 и	 сътрудничество	 на	 европейско	
ниво.
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PRojECt 
namE: 

speciAl needs fOR speciAl 
students

numBER: 07-BGR01-Co06-00351-3

PRojECt tyPE: sChool PaRtnERshiP

taRGEt GRouP: studEnts, tEaChERs, PaREnts, EXECutivE staff

ContRaCtoR: 
iX osnovno uChilistE  
„PEyo yavoRov” 

addREss: 
BlaGoEvGRad, BulGaRia
ТЕl.: +359 73 885604
E-mail: dEvEto@aBv.BG

CooRdinatoR sChool: 

iX osnovno uChilistE „PEyo 
yavoRov”, BlaGoEvGRad, BulGaRia

PaRtnERs:

mERkEz BaGlaR İlkoGREtim okulu, 
isPaRta,tuRkEy  

mERkEz GulCu İlkoGREtim okulu, 
isPaRta,tuRkEy

tElEki-wattay muvEszEti iskola 
Pomaz, hunGaRy

PRimo CiRColo didattiCo G. vERGa, 
sCoRdia, italia

viz vRtEC mavRiCa, izola, slovEnia

infanzia san tEREnzo, italia

Objectives:
The main project aim is discovering gifted students and improving 
teaching	methods.	 Specific	 goals	 and	 objectives	 are:	 identifying	 and	
applying the methods for discovering gifted students; appropriate 
teaching strategies for gifted students’ education according to their age, 
interests and skills; new techniques for teaching and assessment.  
Activities:
Making questionnaires for students, teachers and parents for identifying 
gifted students in each school; analyzing and implementing the same 
teaching strategies in each partner school; creating new curriculum 
on Mathematics, Foreign languages, Arts and Sport for gifted students 
education and a program for cooperation „Parents - gifted students - 
teachers”; „Balloon” – the activity includes exhibitions, performances 
and competitions in each school in the same time for popularization of 
gifted students’ talents. 
Results:
Three guides for work with gifted students; website of the project    
www.liceulmateibasarab.ro/cnimb/student/index.html; movies, mul-
timedia presentations, school curriculums, drama, music, sport and 
other events for gifted students presentation, consolidation of the re-
lationship „teacher-student-parent”, making contacts and cooperation 
on European level. 
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имЕ НА 
пРОЕКТА:

ТОЛЕРАНТНОСТТА ПРИ МИРНОТО 
РАЗРЕшАВАНЕ НА КОНфЛИКТИ

НОмЕР: llP-2007-Com-P-0034

Тип пРОЕКТ: мНОгОСТРАННО пАРТНьОРСТВО

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи и УЧиТЕли

КОНТРАКТОР: 
ХУмАНиТАРНА гимНАЗия 
„СВ. СВ. КиРил и мЕТОДий”

АДРЕС: 
ВЕлиКО ТЪРНОВО 5000, бЪлгАРия
Ул. „миХАил КЕфАлОВ” № 2
ТЕл.: +359 62 629694, +359 88 9904561
E-mail: hG_vtRn@yahoo.Com

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
ЕColE №6 „savin PoPEsCu” 
GiRGiu, РУмЪНия

пАРТНьОРи:

diREzionE didattiCa”PaRtanna 
mondElo”, via EuRidiCE №24 PalERmo
иТАлия

sCoala Cu slasElE i-viii №10
BulEvaRdul”m.EminEsCu” №89 
Botosani, РУмЪНия

ЦЕЛИ: 
Да се насочат учениците към мирно разрешаване на конфликтни 
ситуации и преодоляване на насилието и агресивността. Да се 
развиват умения за прилагане на позитивни стратегии при раз-
решаване на конфликти.
ДЕйНОСТИ: 
•	 Селекция	на	разкази	и	илюстрации	на	ученици	за	реализира-
не на сборник на тема „Толерантност”.
•	 Постановка	на		най-добрите	разкази.
•	 Изработване	на	международно	списание	„Конфликтът	–	дви-
гател на прогрес”.
•	 Заключителен	фестивал.
МОБИЛНОСТИ:
•	 Италия	-	Палермо
•	 Румъния	-	Гюргево
РЕЗУЛТАТИ:
•	 Сборник		с	разкази.
•	 Международно	списание.
•	 Заключителен	фестивал	с	драматизации	на	разкази	на	учени-
ци.
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PRojECt 
namE: 

tOleRAnce within the peAceful 
sOlving Of cOnflicts

numBER: llP-2007-Com-P-0034

PRojECt tyPE: multilatERal PaRtnERshiP

taRGEt GRouP: studEnts and tEaChERs

ContRaCtoR: 
sv. sv. CyRil and mEthodius 
hiGh sChool 

addREss: 
5000 vEliko taRnovo, BulGaRia
2, miChail kEfalov stR.
ТЕl.: +359 62 629694, +359 88 9904561
E-mail: hG_vtRn@yahoo.Com

CooRdinatoR sChool: 

ЕColE №6 „savin PoPEsCu” GiRGiu 
81, 1 dECEmBRE 1918 stR.,  
GiRGiu, Romania

PaRtnERs:

sv. sv. CyRil and mEthodius 
hiGh sChool  
vEliko taRnovo, BulGaRia 

diREzionE didattiCa
”PaRtanna mondElo”
via EuRidiCE n24 PalERmo, italy

sCoala Cu slasElE i-viii №10
89, BulEvaRdul”m.EminEsCu”, 
Botosani, Romania

Objectives: 
The students should be guided to peaceful solving of conflict and 
overcoming violence and aggressiveness.
The students should develop skills in applying positive strategies for 
conflict solving.
Activities:
•	 Selection	of	 short	 stories	 and	pictures	 designed	by	 students	 and	
publication of a collection called „Tolerance”.
•	 Presentation	of	best	short	stories.
•	 Creating	an	international	magazine	„The	conflict-the	motive	power	
of progress”.
•	 Final	festival.
Results:
•	 Collection	of	short	stories.
•	 International	magazine.
•	 Final	festival	with	drama	presentations	of	students.
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имЕ НА 
пРОЕКТА: ЦЕННИ МЕТОДИ И ПОхВАТИ

НОмЕР: llP-2007-Com-P-0014

Тип пРОЕКТ: УЧилищЕН пРОЕКТ

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи и УЧиТЕли

КОНТРАКТОР: 
ОУ”Н.пАРАпУНОВ”

АДРЕС: 
РАЗлОг 2760, бЪлгАРия
Ул. КРАпА 10                                                                                                        
ТЕл.: +359 747 80231                                   
E-mail: ElEna_ BoChukova@aBv.BG                       

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
szkola Podstawowa №58 im
jERzEGo kukuCzki, пОлША

пАРТНьОРи:
АНглия – 3 УЧилищА, ТУРЦия
гЕРмАНия, пОРТУгАлия, лиТВА
РУмЪНия, бЪлгАРия

ЦЕЛИ: Подсигуряване на преподавателски и учебни техники и 
на нови стратегии и идеи; стимулиране интереса на учениците и 
ангажирането им в учебния процес; обучение чрез средствата на 
новите технологии;  демонстриране на техниката, използвана във 
всяка една страна;  запознаване с локалната физична и културна 
среда на училищата партньори; извличане на полза за учителите 
от участието им в планирането на работата по проекта в интерна-
ционален екип, при научаване повече за образователните системи 
на останалите страни и техните приоритети; усъвършенстване на 
междупредметната колективна работа, при повишаване на меж-
дународните измерения и опит в учебните програми; изработване 
на копия на книжките ”Ценни методи и похвати”, ориентирани 
към децата със специални нужди, за методи, които eдинодушно 
от всички учители са оценени като надеждни; разпространение на 
добри	примери,	включени	в	уебсайт:
http://razlog-bg.com/ouparapunov/.
ДЕйНОСТИ: Всяка държава партньор изпрати използваната на-
ционална система за оценяване, която се публикува на уебстра-
ницата на проекта. Събрахме разнообразни методи и похвати по 
следните	теми:
•	 как	разбираме,	че	учениците	усвояват	преподадения	им	мате-
риал?
•	 как	учениците	разбират	какви	са	задачите	и	изискванията?
•	 оценяване	на	наученото:	как	се	включват	учениците	в	само-
оценяването, как контролират познанията си и планират задачите 
си, самооценяват ли се?
•	 как	използваме	възможността	оценяването	да	мотивира	уче-
ниците?                         
МОБИЛНОСТИ: Състояха се  работни срещи по проекта - в Пол-
ша, Португалия, Турция, Литва, Румъния, Англия. 
РЕЗУЛТАТИ:
•	 Уебсайт,		поддържан	от	Училище	Бейтън	-	www.beytoncomenius.
com;
•	 Информация,	 презентираща	 всяко	 училище,	 публикувана	 в	
уебсайта;
•	 Банка	от	идеи,	представляваща	пълната	колекция	от	„Ценни	
методи и похвати”, публикувана в уебсайта;
•	 	„Ценни	методи	и	похвати”	–	печатно	издание	на	български	
език;
•	 „Ценни	методи	и	похвати”	–	CD-ROM	-	презентация.
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PRojECt 
namE: tips And tRicKs

numBER: llP-2007-Com-P-0014

PRojECt tyPE: multilatERal sChool PaRtnERshiPs

taRGEt GRouP: studEnts and tEaChERs

ContRaCtoR: 
PRimaRy sChool „n.PaRaPunov”

addREss: 
2760 RazloG, BulGaRia
10, kRaPa stR.                                                                                                        
ТЕl.: +359 747 80231                                   
E-mail: ElEna_ BoChukova@aBv.BG     

CooRdinatoR sChool: 

szkola Podstawowa nR 58 im; 
jERzEGo kukuCzki
ławiCa 3 , Poznań, Poland

PaRtnERs:

EnGland, tuRkEy, GERmany, 
PoRtuGal, litva, Romania, BulGaRia 

Objectives:
To ensure new pedagogical, teaching technics, new strategies and 
ideas, stimulate students` interest and involve them more efficiently 
in the teaching process, organising school conferences about new 
school policy of using  the latest innovations in educational process, 
modern education with the means of new technologies, to demonstrate 
each tip  from each country, to get to know with physical and cultural 
environment of the schools participating in the project, to benefit 
teachers  taking part in this international team, to learn more about 
educational systems in different  countries and their priorities, to 
increase the international dimensions in school curriculums, making 
copies of the „Tips and Ticks” guidance book, to make popular all the 
tips and tricks especially those which are precious for the work with 
students with special needs and abilities, methods which are very  much 
worth for the teaching practice and work with no barriers, as well as the 
tips included on the website of the school.
Activities:
Each partner country's national evaluation system was published on 
the web-page of the project. We bunched various wises up and touches 
of	the	following	themes	:	
•	 How	we	see	that	the	pupils	get	into	the	material,	taught	to	them?	
•	 How	pupils	understand	what	are	the	tasks	and	the	requirements?	
•	 How	we	use	the	evaluation	to	motivate	pupils?
Results:
•	 the	website	 of	 the	 project	 prepared	 by	 Beyton	Middle	 School	 –	
www.beytoncomenius.com;
•	 the	school	presentations	displayed	on	the	web-site;
•	 „Bank	of	 Ideas”	 containing	 the	 complete	 collection	of	 „Tips	 and	
Tricks” published on the web-site;
•	 „Tips	and	Tricks”	–	the	printed	edition	of	the	complete	collection	
published  in the national language of each partner;
•	 Booklets	containing	the	most	successful	methods	and	each	school’s	
commentaries about them, published in English and in the national 
languages of the partners.
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имЕ НА 
пРОЕКТА:

ВОДА И ВОДЕНИЦИ - МИНАЛО И 
НАСТОЯщЕ

НОмЕР: 07-BGR01-Co06-00089-2

Тип пРОЕКТ: УЧилищНО пАРТНьОРСТВО

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи, УЧиТЕли, РОДиТЕли, РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

КОНТРАКТОР: 
138 СОУ „пРОф.ВАСил ЗлАТАРСКи”

АДРЕС: 
СОфия 1113, бЪлгАРия
Ул. АлфРЕД НОбЕл №3
ТЕл.: +359 2 8723917
E-mail: sChool_138@aBv.BG

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
лиЦЕО КлАУДиО КАВАлЕРи 
пАРАбягО, иТАлия 

пАРТНьОРи:

бЪлгАРия, 138 СОУ „пРОф. В. 
ЗлАТАРСКи’

иРлАНДия, КОлЕж СЕйНТ пОл

иСпАНия, iEs бЕНДиНАТ

ЦЕЛИ: 
•	 да	накара	ученици,	учители,	местна	общественост	да	осъзна-
ят значението на водата като естествен природен източник;
•	 да	накара	учениците	да	се	запознаят	подробно	с	местната		хи-
дросистема, да им даде възможност да открият „духа на водени-
ците” и да сравнят историята и традициите на страните участнич-
ки в проекта;
•	 да	 насърчи	 приемането	 на	 водениците	 като	 алтернативен	
източник на екологична енергия, да развие  умения за работа в 
екип. 
ДЕйНОСТИ:
1-ви етап – Питейната вода. Анализ на питейната вода и изслед-
ване на потреблението на водните запаси. Учениците събраха ин-
формация с помощта на въпросници и измервания;
2-ри етап – Старите воденици - свидетелство на традиции. Учени-
ците	посетиха	воденици,	събраха	материали	за	тях:	снимки	и	раз-
кази,	изучиха	устройството,	както	и	начина	им	на	работа.	Интер-
вюираха воденичари;
3-ти етап – Съвременните воденици. С помощта на интернет бяха 
проучени възможностите за използване на съвременни, модерни 
методи за експлоатиране на водениците, водещи до производство 
на екологична енергия. 
МОБИЛНОСТИ:
•	 Парабяго,	2006г.	-	подготвителна	среща	-	координатори;
•	 Палма	де	Майорка,	2007г.	-	учители	и	ученици;
•	 Дъблин,	2007г.	-	учители	и	ученици;
•	 София,	2007г.	-	заключителна	-	учители	и	ученици.
РЕЗУЛТАТИ:
Работата	по	проекта	подобри	езиковите,	ИКТ	и	социалните		уме-
ния на участниците. Повиши самочувствието и мотивацията им за 
учене/работа. Разви чувство за отговорност, толерантност и уме-
ния	за	работа	в	екип.	Имахме	възможност	да	представим	своето	
училище в страната и чужбина и да сравним  и обсъдим практики 
и полезни идеи. По-активно започнахме да търсим съдействието 
на местни организации и институции.
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PRojECt 
namE: 

wAteR And wAteRMills - theiR 
pAst And pResent

numBER: 07-BGR01-Co06-00089-2

PRojECt tyPE: multilatERal sChool PRojECt

taRGEt GRouP: studEnts, tEaChERs, PaREnts, loCal Community

ContRaCtoR: 
138 „PRof. v.zlataRski” sChool 

addREss: 
1113 sofia, BulGaRia
3, alfREd noBEl stR.
ТЕl.: +359 2 8723917
E-mail: sChool_138@aBv.BG

CooRdinatoR sChool: 

italy, liCEo Claudio CavallERi

PaRtnERs:

iREland, st. Paul’s CollEGE

sPain, iEs BEndinat

Objectives: 
•	 to	make	all	members	of	the	schools	and	communities	aware	of	the	
importance of water as a natural resource;
•	 to	 make	 students	 aware	 of	 the	 surrounding	 hydrological	
environment; explore the area they live in, develop appreciation and 
curiosity and learn to respect it;
•	 to	 make	 students	 consider	 watermills	 as	 alternative	 sources	 of	
clean, renewable, inobtrusive  and environmentally friendly energy;
•	 to	 make	 them	 discover	 the	 „spirit	 of	 watermills”,	 compare	 	 the	
history and traditions of the countries involved in the project;
•	 to	 improve	 students’	 awareness	 and	 develop	management,	 team	
and leadership skills.
Activities:
1st stage – Analysis of the drinkable water and survey on the use we 
make of water supplies. The students collect data using questionnaires, 
read and interpret them; measure PH and compare results with 
partners. Final results are published in a leaflet that is distributed to 
the community to raise awareness on the hydrological situation and 
problems. 
2nd	stage	–	Old	watermills:	a	witness	of	our	past	traditions.	The	students	
visit the water mills in the area, collect historical material, take pictures, 
study the structure and functioning. 
3rd stage – Modern watermills. An internet research on the opportunity 
to make a modern and technological use of watermills for the 
production of clean energy. 
Results:
•	 A	 leaflet	with	 the	 collected	data	on	 the	hydrological	 system	and	
water quality; 
•	 A	 brochure	 containing	 a	 detailed	 description	 of	 watermills,	
illustrated with photographs;
•	 A	CD	containing	a	hypertext	version	of	all	materials	collected;
•	 A	video	with	 the	 recording	of	witnesses	of	 old	people	 and	 their	
memories.
•	 A	 dissemination	 conference	 open	 to	 the	 local	 communities	 to	
present the final products to convince everybody in the importance of 
respecting water resources.
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имЕ НА 
пРОЕКТА:

ЕДНОПОСОЧЕН БИЛЕТ ЗА 
СТРАНАТА НА СъНИщАТА

НОмЕР: 07-BGR01-Co06-00098-3

Тип пРОЕКТ: УЧилищНО пАРТНьОРСТВО

ЦЕлЕВА гРУпА: ДЕЦА, УЧиТЕли, РОДиТЕли, УЧилищНО НАСТОяТЕлСТВО

ЦЕЛИ: Проектът е свързан с проблем на детето и неговото се-
мейство, касаещ процеса на приспиване на децата, който, осъ-
ществен по подходящ начин, може да гарантира техния спокоен 
сън, правилно развитие на детската психика и личност. За деца-
та:	 личностно	развитие	на	децата	чрез	непринудено	обогатява-
не на информацията им за чужди култури, традиции и начин на 
живот; усвояване на здравословни умения и навици за спокоен 
сън; възпитаване на толерантност към различните и европейско 
самосъзнание. За учителите:	разширяване	на	професионалните	
им компетенции, личностно израстване и приобщаване към Ев-
ропейските образователни традиции, създаване на контакти с ко-
леги от Европа и формиране на умения за работа в международен 
екип. По отношение на родителите целта е да подобрят родител-
ските си умения и се научат как по-добре да обгрижат децата си 
преди, след и по време на сън. За местната общност:	запознаване	
с различни начини за участие в живота и управлението на детско-
то заведение, използвани в страните партньори, съпричастност, 
подкрепа и активност за решаване проблеми на обществото.
ДЕйНОСТИ: Дейностите за реализиране на проекта продължиха 
три години. Първата година бе посветена на изследване и сравня-
ване хигиенните навици и изпълняваните ритуали преди заспива-
не	на	децата	от	различните	страни	партньори.	Избран	бе	главен	ге-
рой на проекта – кукла-мече, чрез посещението на която във всяка 
страна се осъществи обмен на информация. През втората учебна 
година реализацията на проекта продължи с дейности, свързани с 
чувствата на децата, които те изпитват преди сън – радост, страх, 
тъга, тревога и др. Въведе се нов герой – приятел на децата – добро 
духче. Целта бе преодоляване на страха от тъмнината и свързаните 
с нея „страшни” образи и видения, на негативните чувства и емо-
ции у децата преди заспиване и насочване към позитивни мисли и 
представи. През третата година на проекта усилията бяха насоче-
ни към изследване „Страната на сънищата” на децата и разкриване 
на нейните особености. Резултатите от изследванията се предста-
виха чрез краен продукт – мюзикъл, наречен на името на проекта. 
За	реализацията	му	се	организираха:	изложба	„В	страната	на	моите	
сънища”с цел изработване сценария на мюзикъла, изложба „Къде 
живеят сънищата” – за уточняване на декорите, „Героите в моя сън” 
– за определяне на героите в мюзикъла. Проектът приключи с из-
даването на брошура „Съвети за спокоен сън”.
МОБИЛНОСТИ:	Осъществени	 са	 5	 работни	 срещи:	Мерелбек,	
Белгия	-	м.	11.2005г.	–	4	учители;	Касалвиери,	Италия	-	м.11.2006г.	
– 3 учители; Кадайниай, Литва - м.05.2007г. – 2 учители; Лазарза, 
Испания	-	м.11.2007г.	–	6	учители;	Добрич,	България	-	м.05.2008г.
РЕЗУЛТАТИ: CD с любими приспивни песни и СD с любими при-
казки за „лека нощ” от различните държави; Книжка-рецептурник 
с рецепти за сутрешна закуска; Web страница на проекта – www.
sint-michielsschool.be; Видиоклип „Преди да заспя”; Снимкови 
дневници за посещенията на всички мечета в различните държави; 
Речник	с	подбрани	думи;	Изработени	от	децата	кукли-духчета;	Теа-
трални	прояви;	Изложби;	Мюзикъл	„Еднопосочен	билет	за	страна-
та на сънищата”; Брошура „Съвети за спокоен сън”.

КОНТРАКТОР: 
ЦДг „пЪРВи юНи” №17

АДРЕС: 
ДОбРиЧ, бЪлгАРия
Ул. „ДУРАНКУлАК” №9
ТЕл.: +359 58 683410, +359 89 9732344
E-mail: valia.RussEva@mail.BG

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
GEsuBsidiEERdE vRijE BasissChool, 
бЕлгия

пАРТНьОРи:

k.daini mokykla - daR Elis vaikyst, 
лиТВА

szkola Podstawowa nR 33 z 
oddzialami i intEGRaCyjnymi, 
пОлША

C. P. nuEstRa sEnoRa dE las niEvEs, 
иСпАНия

instituto ComPREnsivo statalE 
CasalviERi, иТАлия
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PRojECt 
namE: One wAy ticKet tO dReAMlAnd

numBER: 07-BGR01-Co06-00098-3

PRojECt tyPE: multilatERal sChool PRojECt

taRGEt GRouP: studEnts, tEaChERs, PaREnts, loCal Community

Objectives: 
The project is connected with the problem concerning the sweet dreams 
of Bulgarian children, the moments before going to bed and proper 
development of child's personality. 
Activities: 
The first year was devoted to the investigation and comparison of 
the hygiene habits and the rituals before going to bed in the partner 
countries. The main hero of the project was selected - a Teddy - 
and through his travelling in every country the information was 
exchanged. 

During the second year of the project the activities were connected 
with children's feelings and sensations when they go to bed - joy, fear, 
sadness, etc. A new hero appeared - children’s friend - the little ghost. 
The aim was to overcome the fear of darkness and the scaring creatures 
connected with it. 

During the third year the energy was used for investigation of children’s 
„Dreamland” and to find out what it is for them. The results of the 
investigations were displayed by the final product - Musical „One way 
ticket to Dreamland”. 
Results: 
•	CD	with	favorite	song	from	the	partner	countries;	
•	CD	with	favorite	fairy	tales		for	„Good	Night”;	
•	A	recipe	booklet	with	breakfast	recipies;	
•	Web	page	of	the	project	–	www.sint-michielsschool.be; 
•	Video	clip	„	Before	going	to	bed”;	
•	Photos	of		all	Teddy’s		travells	in	the	partner	countries;	
•	A	dictionary	with	certain	words,	connected	with	the	project	topic	in	
all partner languages; 
•	Ghost	puppies,	made		by	the	children;	
•	Theatre	plays	and	shows;	Exhibitions;		
•	Musical	„One	way	ticket	to	dreamland”;	
•	A	booklet	of	a	collection	of	„restful”	thoughts	to	fall	asleep	quietly.

ContRaCtoR: 
thE fiRst of junE 
kindERGaRtEn  № 17

addREss: 
doBRiCh, BulGaRia
9, duRankulak stR.
ТЕl.: +359 58 683410, +359 89 9732344
E-mail: valia.RussEva@mail.BG

CooRdinatoR sChool: 

GEsuBsidiEERdE vRijE BasissChool, 
BElGium

PaRtnERs:

k.daini mokykla-daR Elis vaikyst, 
lithuania

szkola Podstawowa nR 33 z 
oddzialami i intEGRaCyjnymi,  
Poland

C.P.nuEstRa sEnoRa dE las niEvEs, 
sPain

instituto ComPREnsivo statalE 
CasalviERi, italy



ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007

28

имЕ НА 
пРОЕКТА:

СВъРЗАНИТЕ ОБщЕСТВА – ТВОРЧЕ-
СТВО, ВДъхНОВЕНИЕ, ОТРАЖЕНИЕ, 
ОБщУВАНЕ, СъТРУДНИЧЕСТВО

НОмЕР: 07-BGR01-s2C01-00011-2

Тип пРОЕКТ: УЧилищНи пАРТНьОРСТВА

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи и УЧиТЕли

КОНТРАКТОР: 
СОУ ”ВлАДимиР ДимиТРОВ - 
мАйСТОРА”

АДРЕС: 
КЪРДжАли, бЪлгАРия
ТЕл.: +359 361 62868
E-mail: aRt_sChool@aBv.BG

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР:

BElvEdERE junioR sChool, unitEd 
kinGdom

пАРТНьОРи:

СОУ ”ВлАДимиР ДимиТРОВ-
мАйСТОРА”, 
бЪлгАРия, КЪРДжАли

szkola Podstawowa nR.33, 
PadEREwskiEGo, 
Poland, kiElCE

GRundsChulE wijzwoRt,  
GERmany, witzwoRt

volkssChulE st.johann, 
austRia, st. johann

skuola PRimaRia novEmBRE 
CamPEsE,
italy, Bassano

BonEs skolE,                                                             
noRway, BERGEn

ЦЕЛИ: 
•	 Формиране	на	европейски	възглед	у	децата	и	родителите,	сред	
членове на колектива в училището и широката общественост.
•	 Развитие	на	положително	отношение	 у	 децата	 към	хората	 с	
различни култури и езици, за да се изгради модел на сътрудниче-
ство.
•	 Развитие	 на	 съзнанието	 за	 	 необходимостта	 от	 промяна	 в	
стратегията на преподаване и възприемане чрез споделяне и срав-
няване на идеи.
•	 Да	 се	насърчава	 гордостта	на	всеки	от	местното,	национал-
ното и европейското развитие чрез изследване, обяснения, про-
учване, пропагандиране на творчеството и живота на хората на 
изкуството.
ДЕйНОСТИ:	Запис	на	CD	и	DVD	традиционна	песен	на	есенна	
тематика. Съчинение по картината на Реноар „Алин и Пиер”. Ри-
сунки на пейзаж на местности от родния край, придружени с раз-
кази. На DVD децата записаха „Рождество - традиционен праз-
ник в семейството и училището” и „Един ден в училище”.  Работа 
по приложно изкуство, с използване на текстилни материали, на 
тема	„Приятелство,	общност	и	сътрудничество”.	Изготвяне	на	ка-
лендар, страниците на който бяха украсени с рисунки и аплика-
ции на децата от всички страни. Възпоменателна стена от глинени 
плочки от всички страни – идея, даваща възможност на участни-
ците в проекта да оставят спомен от работата на децата и да обо-
гатят	интериора	на	училищата	участници	в	проекта.	Изработване	
на детски портрет – акварел.
МОБИЛНОСТИ: 
•	 Проектна	среща	на	учители	в	Volksschule	St.	Johann,	Австрия;
•	 Проектна	 среща	 на	 партньорите	 в	 „IV	 Novembre”-	 Skuola	
Primaria,	Басано,	Италия;
•	 Проектна	 среща	 на	 партньорите	 в	 „Belvedere	 Junior	 School”,		
гр. Бъртън на Трент, Англия;
•	 Проектна	 среща	 в	 СОУ	 „Владимир	 Димитров	 -	 Майстора”,			
гр. Кърджали, България;
•	 Проектна	среща	в	Bones	scole,	гр.	Берген,	Норвегия;
•	 Проектна	среща		в	Grundschule,	Witzwort,	Германия;
•	 Заключителна	среща	в	Szkola	Podstawova,	Kielce,	Полша.
РЕЗУЛТАТИ:
•	 Web	страница	-	comeniusprogect.uk.org.
•	 CD-ROM	–	„Един	ден	в	училище”,	DVD	„Есенна	песен”,	DVD	
”Коледни обичаи”.
•	 Календар	на	 проекта,	 пано	 от	 керамични	плочки	 във	 всяко	
партниращо училище.
•	 Пътуваща	изложба	на	детски	текстилни	разработки,	фототаб-
ла, детски разкази и илюстрации, разменени между партньорите, 
информационни табла на проекта.
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PRojECt 
namE: 

cOnnecting cOMMunities:            
inspiRAtiOn, cReAtiOn, cOMMuni-
cAtiOn, ReflectiOn, cOOpeRAtiOn

numBER: 07-BGR01-s2C01-00011-2

PRojECt tyPE: sChool PaRtnERshiPs

taRGEt GRouP: studEnts and tEaChERs

ContRaCtoR: 
vladimiR dimitRov – maistoRa 
sChool

addREss: 
kaRdjali, BulGaRia
ТЕl.: +359 361 62868
E-mail: aRt_sChool@aBv.BG

CooRdinatoR sChool: 

BElvEdERE junioR sChool, uk

PaRtnERs:

vladimiR dimitRov – maistoRa 
sChool 
BulGaRia, kaRdzhali

szkola Podstawowa nR.33, 
PadEREwskiEGo, 
Poland, kiElCE

GRundsChulE wijzwoRt,  
GERmany, witzwoRt

volkssChulE st.johann, 
austRia, st. johann

skuola PRimaRia novEmBRE 
CamPEsE,
italy, Bassano

BonEs skolE,                                                             
noRway, BERGEn

Objectives: 
•	 To	develop	understanding	and	making	friends	with	people	 from	
other countries and culture, who speak different languages and have 
different ethnic origin. 
•	 To	provide	a	model	of	partnership.
•	 To	 show	 a	 new	 strategy	 of	 teaching	 and	 perception:	 through	
sharing and comparing ideas.
•	 To	show	students	the	national	and	European	development	and	to	
make them proud, to encourage experiments, survey and to propagate 
works of famous authors and artists.
Activities:
Students recorded on CD and DVD a traditional autumn song. Looking 
at Renoir’s painting ‘Alin and Pier’ students wrote their experiences. 
Some of students draw picture of the local area, the others wrote short 
stories about nature. „Christmas Eve – traditional celebration at home 
and school’ and „One school day’’ were recorded on DVD. There was 
made a calendar with students’ pictures. There is a memory wall made 
from clay pieces that each partner sent to the others. Students make 
their portraits as well.
Results:
•	 Web	page	-	comeniusprogect.uk.org
•	 CD-ROM	-	One	school	day
•	 DVD	-	Autumn	song,	Christmas	–	at	home	and	school
•	 Calendar,	Memory	wall,	photos,	stories,	pictures.
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имЕ НА 
пРОЕКТА:

КАК ДА СТАНЕМ ЗАЕДНО ГРАЖДАН-
КИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПА

НОмЕР: 07-BGR01-C006-00329-3

Тип пРОЕКТ: УЧилищНи пАРТНьОРСТВА

ЦЕлЕВА гРУпА: УЧЕНиЦи, УЧиТЕли, РОДиТЕли

КОНТРАКТОР: 
СОУ „ВАСил лЕВСКи”

АДРЕС: 
СТАРА ЗАгОРА, бЪлгАРия
Ул. „КОльО гАНЧЕВ” №60
ТЕл.: + 359 42 623942
E-mail: sou_lEvski_sz_@aBv.BG 

УЧилищЕ-КООРДиНАТОР: 
CollèGE GutEnBERG 
avEnuE dE l’anGEvinièRE, fRanCE

пАРТНьОРи:

akadEmisChEs Gymnasium  austRia

istituto autonomo ComPREnsivo 
f. CollECini, italy

szkola Podstawowa nR 4 , sREm, 
Poland

aGRuPamEnto vERtiCal dE EsColas 
nEvEs júnioR, PoRtuGal

ColEGiul national PEdaGoGiC 
„stEfan  CEl maRE”,  Romania

ЦЕЛИ: Развитие у учениците на умения за социализация и граж-
данско поведение в една европейска рамка - опознаване на соб-
ствената духовна идентичност и нейното представяне; откриване 
на другостта и нейното зачитане; Откриване на гражданската роля 
на общуването за всички участници в партньорството - овладя-
ване на чужди езици и пропагандиране на езиковото различие в 
Европа; обмен на добри практики между ученици и учители; Раз-
витие на умения в използването на информационните и комуни-
кационни технологии у всички участници в проекта; Оценяване 
на проекта в поетапното му развитие - създаване на средства за 
оценка на работата и прилагане на резултатите от всяко оценява-
не с цел оптимизиране на дейността по проекта.
ДЕйНОСТИ: Първа година - размяна на информации за специ-
фичния облик на всеки партньор; проучване работата на инсти-
туциите на ЕС на национално и местно ниво; оценка на сътруд-
ничеството; Втора година - описване и предложения за решаване 
на съществуващите проблеми в и около всяко училище (различ-
ност и отхвърляне, неравенство, околна среда); участие на всеки 
партньор в традиционните граждански дейности във всяко учеб-
но заведение; Трета година - свободно изразяване по въпроса за 
бъдещето на Европа; финален спектакъл с участието на всички 
партньори; обобщаване на придобитата опитност и направените 
открития през трите години на сътрудничество.
МОБИЛНОСТИ:
•	 2006	г.	 -	Сан	Леучио	на	Казерта,	Италия	-	2	учители;	Шрем,	
Полша - 4 ученици и 2 учители; Фаро, Португалия - 2 учители и 
директор.
•	 2007	г.	-	Виена,	Австрия	-	5	ученици,	3	учители	и	пом.дирек-
тор;	Ст.	Загора,	България	-	домакини.
•	 2008	г.	-	Сент	Ерблен,	Нант,	Франция	-	6	ученици,	3	учители	и	
пом.директор
РЕЗУЛТАТИ:
•	 Първа	година	-	Изработване	и	разпространение	от	и	за	парт-
ньорите	 на	 различни	 крайни	 продукти:	 Австрия	 -	 списание	 за	
свободното време; България - календари и СD за празниците; 
Италия	-	брошура	за	града,	Полша	-	брошура	за	училищния	жи-
вот; Португалия - материали за спорта, Франция - СD за музика-
та, Румъния - списание за традициите;
•	 Втора	година	-	Създаване	на	международен	„кибервестник”	с	
цел разпространение на информация и мнения по някои актуал-
ни	за	учениците	проблеми;	Изработване	на	предмети,	афиши	и	др.	
за участие в гражданските дейности на всеки партньор и оглася-
ване на проявите на солидарност; 
•	 Трета	година	-	Провеждане	на	анкети	и	написване	на	есета	на	
тема:	„Как	си	представяш	своя	живот	в	Европа,	когато	ще	бъдеш	
на 30 години?”; Подготовка и представяне във Франция на общ 
финален спектакъл на тема „Нашият живот в утрешна Европа” 
под надслов „Седем звезди на сцената”; Усвояване и прилагане в 
работата с партньорите на принципа „Всеки работи за всички и с 
всички”; Ефективно прилагане на информационните и комуника-
ционни	технологии;	Интегриране	на	проекта	в	учебния	процес.
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PRojECt 
namE: 

hOw tO becOMe euROpeAn 
citizens tOgetheR

numBER: 07-BGR01-C006-00329-3

PRojECt tyPE: sChool PaRtnERshiPs

taRGEt GRouP: PuPils, tEaChERs, PaREnts

ContRaCtoR: 
vasil lEvsky hiGh sChool

addREss: 
staRa zaGoRa, BulGaRia
60, kolio GanChEv stR.
ТЕl.: + 359 42 623942
E-mail: sou_lEvski_sz_@aBv.BG 

CooRdinatoR sChool: 

CollèGE GutEnBERG 
avEnuE dE l’anGEvinièRE, fRanCE  

PaRtnERs:

akadEmisChEs Gymnasium  austRia

istituto autonomo ComPREnsivo 
f. CollECini, italy

szkola Podstawowa nR 4 , sREm, 
Poland

aGRuPamEnto vERtiCal dE EsColas 
nEvEs júnioR, PoRtuGal

ColEGiul national PEdaGoGiC 
„stEfan  CEl maRE”,  Romania

Objectives: 
•	 To	develop		socialization	and	civil	behaviour	skills	in	pupils	within	
the Common European Framework - to become aware of one’s own 
spiritual identity; 
•	 To	discover	the	civil	role	of	communication	for	all	the	participants	
in the partnership – to become fluent in foreign languages and to 
popularize the language difference in Europe; 
•	 	To	improve	all	project	participants’	skills	in	the	use	of		ICT.
Activities:
•	 First	year	–	to	exchange	information	about	the	specificity	of	each	
partner; to study the EU institutions’ activities both on state and 
regional level; 
•	 Second	year	–	to	describe	the	existing	problems	in	and	about	each	
school and to suggest solutions for them (difference and rejection, 
inequality, environment); each partner’s participation in the traditional 
civil activities at each school;
•	 Third	 year	 –	 to	 express	 freely	 one’s	 opinion	 on	 the	 future	
of Europe; final performance of all partners; summary of 
the gained experience and findings during the project.                                                                                                                                
MObility:
•	 2006	-	San	Leuchio	in	Caserta,	Italy	-	2	teachers;	Srem,	Poland	-	4	
pupils and 2 teachers; Faro, Portugal - 2 teachers and a headmaster
•	 2007	-	Wien,	Austria	-	5	pupils,	3	teachers	and	а	deputy-headmaster;	
Stara Zagora, Bulgaria-hosts
•	 2008-	Saint-Herblain,	Nantes,	France	-	6	pupils,	3	teachers	and	а	
deputy-headmaster
Results:
•	 First	year	–	Austria-	free-time	magazines;	Bulgaria-	calendars	and	
CD for holidays; Italy- a brochure about the city, Poland- brochure 
about school life; Portugal- sport materials, France- CD and music, 
Romania- a magazine about traditions.
•	 Second	 year	 -	 An	 international	 cyber-newspaper	 about	 some	
current pupils’ problems; objects and posters for each partner’s 
participation in the civil activities. 
•	 Third	year	-	surveys	and	essays	on	the	following	topic:	How	do	you	
imagine your life in Europe when you are 30 years old?;  a common 
final show in France themed „Our life in tomorrow’s Europe”.
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