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номер на проекта: 06-BGR01-s2C03-00028-1
тип проект: проект за училищно развитие
целева група: учители, ученици и ръководен състав

наименование на проекта:

творчесКи подходи при езиКовото обучение

цели:
• насърчаване на висококачественото изпълнение, иновациите и европейското измерение с цел повишаване на качеството 
на образованието и обучението.
• подпомагане на езиковото обучение и лингвистичното разнообразие.
• междукултурен диалог, взаимодействие между образование и култура.
• Използване на новите технологии в езиковото обучение и за развиване на партньорствата между европейските училища. 
• насърчаване на учителите да разработват нови методи за повишаване   мотивацията  на учениците.
дейности:
• часове по чужди езици с акцент на междупредметните връзки и използване на информационните и комуникационни 
технологии.
• презентации за традициите, културата и човешките  взаимоотношения. 
• съвместни дейности със  студенти от софийския университет, разработване на уроци и учебни материали и повишаване 
мотивацията за изучаване на език. 
• съчетаване на учебни дейности при чуждоезиковото обучение с игри, представления и олимпиади за повишаване 
активността на ученици и учители и включване на родителите.
• срещи и дискусии с партньорите, обмен на добра практика и създаване на уебстраница на проекта www.catflat.eu.
• участия в срещи, изложби, презентации и училищни представления, разпространение на резултатите.
мобилности:
Ингълтън, великобритания, октомври 2006 г.;   софия, българия, март 2007 г.
резултати:
аудио и видео учебни материали за работа с учениците; планове на уроци и резултати от работата с ученици и студенти; 
презентации по различни теми, използвани в уроците по език; филми за работните срещи и страните на участниците; 
уебстраница; информационни материали по проекта; портфолио с учебни материали; диск с пиеса на английски език.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 1 соу “пенчо славейков”
адрес: софия 1000, ул. „стара планина” 11
тел: +359 2 9835578
е-mail: lorita_zaharieva@hotmail.com

Партньори
училище координатор: Ingleton Middle school - великобритания
партньори: 1. Bøleråsen skole - норвегия

2. College saint Joseph - франция
3. salinkaan Koulu - финландия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00024-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители, родители

наименование на проекта:

европейсКи големи Книги с народни приКазКи и легенди

цели:
• сближаване на ученици и учители от различни страни в европа, които, прекрачвайки културните бариери помежду си, да 
изработят книги, да драматизират приказки и да общуват на основния език в европейския съюз - английски език;
• усъвършенстване на литературната и езикова компетентност на учениците, които да развият множество умения чрез 
участието си в новия за тях метод - сътворяване на големи книги с приказки (творческа работа в екип, анализиране и разре-
шаване на проблеми);
• повишаване на мотивацията у учениците да научават повече за другите европейски държави;
• обмен на народна мъдрост чрез фолклора на различните държави партньори.
дейности:
• всяко от училищата избра и адаптира на английски език традиционни народни приказки, известни на учениците на техния 
майчин език.
• всички партньори участват в практически дейности - изследователска работа в библиотеките, обмяна на идеи за дизайн и 
форма, дискутиране и изнамиране на разнообразни  материали за големите книги.
• трите училища си сътрудничат и обменят опит помежду си, споделят идеи за изработването на нетрадиционните големи 
книги с приказки и легенди.
мобилности:
месец ноември 2006г. софия пристигнаха 4 деца от полша с 3-ма учители и 2-ма учители от румъния.  май 2007г.в полша - 
4-ма представители от българия и 3-ма от румъния.
 през 2008г. предстои 7 български деца да гостуват в румъния, заедно с 3-ма ръководители, както и 2-ма полски колеги , 
заедно с 4 деца. 
през есента на 2009г. среща в полша - двама учители от българия и двама от румъния, а през пролетта в софия предстои 
финална среща с фестивал и изложба.
резултати:
европейска колекция от големи книги с народни приказки (на хартия и CD) - общ продукт;
Изложби на големи книги във всяка страна партньор;
европейски фестивал на народните приказки - общ продукт.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 2 соу „академик емилиян станев”
адрес: софия, ул. „генерал суворов” 36
тел: +359 2 9556252
е-mail: eslilova@hotmail.com

Партньори
училище координатор: 2 соу „академик емилиян станев”
партньори: 1. szkola Podstawowa im. gen. Jozefa Gizy,Weloglowy, полша

2. scoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Resita, румъния
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO2 - 00007 - 1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици - 12-14 г., учители

наименование на проекта:

ние обичаме да четем

цели:
основната цел на проекта е да се привлекат децата към четене на художествена литература, да бъдат развити техните езикови 
умения по английски език, да се обогати техният речник и да се получат познания по друг, рядко изучаван и преподаван език. 
важен принос на този проект към развитието на децата и учителите е творческата работа в международен екип, както и 
възможността за опознаване на нова страна, на нейната история, култура, а също и за намиране на нови приятели.
дейности:
• Избор на подходяща книга.
• превод на избраната книга от английски език на роден език. 
• Илюстриране съответните глави на книгата. 
• Изработване на триезичен речник и книга.
• оформяне на графичния дизайн на книгата. 
• отпечатване на книгата, запис на CD.
• създаване и използване на web-страница на проекта. 
• сътрудничество между партньорите чрез интернет и e-mail.
мобилности:
първото посещение беше в периода 17.04.2007 - 30.04.2007 г. в модра, словакия, когато 15 ученици и 3 учители от сандански 
посетиха основното училище „Zs Vajanskeho”. основната задача беше да се създаде триезичен речник, да се направят илюс-
трации към книгата, финалният продукт да се подготви за принтиране. втората визита беше в периода 24.05.2007 - 07.06.2007 
г.в сандански в 3оу „хр. ботев”. основна дейност по проекта беше работата с новата книга. след нейното публикуване „кръсти-
хме” книгата и речника и имахме дискусия, свързана с тях.
резултати:
публикации: триезична илюстрирана книга „кой, господине? аз ли?” - к.м.пейтън и триезичен илюстриран речник. продуктът 
беше издаден като книжно тяло и като CD. книгата и речникът бяха публикувани в тираж от по 50 броя. част от книгите бяха 
раздадени на участниците в двата екипа, няколко книги остават в училищните библиотеки, градските библиотеки и по една 
книга - при кметовете на двата града.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 3 оу „ христо ботев”
адрес: гр.сандански, ул. „малашевска” 4
тел: +359 746 32368
е-mail: Ou3saNDaNsKI@ dir.bg

Партньори
училище координатор: основно училище „Zs Vajanskeho”  гр. модра, словакия
партньори: 1. 3 оу „ христо ботев”- гр.сандански
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00219-1    LL-2007-COM-P-090
тип проект: училищен
целева група: учители, ученици

наименование на проекта:

Корените на европа

цели:
• да оценим ежедневието, традициите и влиянието на древните гръцка и римска култури върху културата на всяка участваща 
държава;
• да сравним собствените проучвания с тези на партньорите;
• да се отнасяме с респект към различните традиции и ценности на всяка държава;
• да умеем да комуникираме по различни начини;
• да подобрим уменията си по английски език като език на комуникацията и средство за обмен между партньорите.
дейности:
• Изследване на собствения живот, град и страна;
• описване на резултатите по различни начини;
• Изследване и класифициране на събрания материал;
• превеждане, рисуване и описване на резултатите;
• обменяне информацията по различни начини с използване на   съвременните комуникации.
мобилности:
берлин, германия;  мидълуич, англия.
резултати:
работни срещи на координаторите по проекта; включване на елементи от действителността в учебната програма на различни 
предмети - свързани със страните участнички в проекта; класни и училищни изложби, табла; контакти чрез интернет, обмя-
на на идеи, мнения; снимки, филми; презентации за родителите, други училища и институции; организирани и проведени 
съвместни часове от учителите по английски език, немски език, история и география; интерес към историческото минало 
на родния край, чрез използване на метода на критическото мислене и четене, учениците се запознаха с различни култури; 
училищен интернет, онлайн речници, чат-форуми, e-mail.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: ІІІ оу „п. р. славейков”
адрес: гр. търговище,  ул. „бяло море” №24
тел: +359 601 64985, 64992
е-mail: ou_3_tg@abv.bg

Партньори
училище координатор: германия
партньори: 1. швеция

2. българия
3. франция
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00131-1
тип проект: училищно партньорство
целева група: ученици, учители и родители, директор

наименование на проекта:

езиКът в музиКата

цели:
• увеличаване на компетенциите на децата по отношение на съвременното понятие за гражданство.
• подобряване владеенето на английски език при учениците.
• усъвършенстване уменията на децата за работа с новите Икт.
• повишаване на професионалните умения и компетенции на педагогическия екип.
• привличане на родителите като партньори на училището.
дейности:
• запознаване чрез размяна на писма по електронната поща.
• провеждане на конкурс за лого на проекта.
• Изработване и попълване на въпросник за опознаване на държавите на училищата партньори по проекта.
• установяване на трайни контакти между всички ученици чрез писма.
• Изпълнение на песента „тиха нощ, свята нощ” едновременно в трите училища на 22.12.2006 г.
• размяна на коледни картички и подаръци между децата.
• Изработване на музикален календар.
мобилности:
работна среща по проекта в германия през м.11.2006 г.;
работна среща по проекта в уелс, великобритания, през м.07.2007 г.
резултати:
установени добри контакти между децата и създадени нови приятелства.
придобити нови знания за държавите на училищата партньори по проекта.
подобрени знания и владеене на английски език при учениците.
усъвършенствани умения на учениците за работа с Икт и Интернет.
усъвършенствани професионални умения на педагогическия екип, включен в проекта. 
обменени добри педагогически практики между училищата.
Изработен краен продукт - музикален календар.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: ІV оу „христо ботев”
адрес: гр. лом 3601; общ.лом; област монтана
тел: +359 971 66548
е-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg

Партньори
училище координатор: ysGOL EGLWys BaCH - WaLEs, uK
партньори: 1. Grundschule Giesselhorst - Westerstede, Germany
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00196-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

децата - пазители на европейсКата Култура

цели:
• развиване и обогатяване на културата на учениците.
• подобряване на езиковите умения и на мотивацията за учене.
• Изграждане у децата на умения да уважават и ценят културата, религията  и обичаите на други народи.
• учителите да споделят  и придобият нови умения в областта на дидактиката, педагогиката и методиката.
дейности:
• опознавателни и изследователски дейности, касаещи културата и религията на други народи.
• езикови занимания на ученици и учители.
• Изработване уебсайт на проекта.
• мултимедийни  и снимкови презентации.
• учебни екскурзии.
• създаване на ученически клуб „коменски”.
мобилности:
месец октомври 2006г.- посещение от страна на турция; 
месец април 2007г.-посещение в турция
резултати:
подобряване на езиковата култура.
презентации на града, района и училището.
снимков материал и изготвяне на албуми.
материали за уебсайта.
участие в общински педагогически четения за добри педагогически практики.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: ІV оу „Иван вазов”
адрес: гр. търговище, кв. “запад-2”
тел: +359 601 64985
е-mail: dir64@abv.bg

Партньори
училище координатор: полша,гр.пржемет, Zespol Gimnaziym szkola Podstwawowa
партньори: 1. турция, гр.терме

2. българия, гр.търговище, ІV оу
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00091-1
тип проект: училищен
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

да отКрием европа чрез специфичните особености на  нашия регион

цели:
• да се разкрият специфичните особености на различни области от европа, като се стимулират учениците да участват в раз-
нообразни дейности, на местно или международно ниво.
• подпомагане на езиковото обучение и лингвистичното разнообразие.
• спрямо учениците: осъзнаване на понятието „ гражданин на европа”; опознаване на различни райони в европа; приемане 
на културните различия и културата на другия; откриване на местното културно и историческо наследство; усъвършенстване 
на чуждоезиковите умения и на уменията за използване на новите технологии; развитие на творческите качества, 
въображението и самостоятелността на учениците по време на осъществяването на различните крайни продукти; създаване 
на вяра в собствените способности и мотивация у учениците, които срещат трудности при ученето; развитие на чувството за 
солидарност, толерантност и взаимопомощ при осъществяване на колективен проект.
• спрямо учителите и учрежденията: развитие на междупредметните връзки; приобщаване на групите от всяко училище 
към идеите и ценностите на европейския съюз; осъществяване на трайни контакти с партньорите по проекта.
дейности:
• всеки клас партньор осъществи педагогически посещения в своята област. в резултат на тези посещения от учениците бяха 
изготвени доклади на френски и английски език, които бяха изпратени на всяко училище партньор по проекта.
• след всяко посещение класовете участници в проекта изпратиха педагогически доклад / ”отчет” на другите класове парт-
ньори под формата на документ “Word”, CD-ROM или Power Point (изготвени на английски и френски език).
• училищна кореспонденция: с “идентификационни формуляри” на английски или на френски език; с картички, e-mail и 
писма за коледните празници, за свети валентин и за баба марта.
мобилности:
октомври 2006г. 2-ма преподаватели посетиха немското училище CJD Berchtesgaden; през април2007г. 7 представители 
на френското училище партньор посетиха училището в благоевград; през май 2007г. 2-ма преподаватели и 4-ма ученици 
посетиха  st. sulpice,франция.
резултати:
продукти, отчети, вестник, фотографии, изложби, аудио- и видеопродукти; сайт на проекта (www.decouvrons-europe.eu), в 
който е включена информация и снимки за всяко от училищата партньори с линкове към общинските сайтове, както и за 
всяко от извършените педагогически посещения - със снимки и кратки разкази за преживяното и впечатленията на учени-
ците, написани от самите тях на френски и на английски език; туристическа брошура, съдържаща снимки от педагогическите 
посещения, както и кратки текстове на френски и на  английски език.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 7 соу „кузман шапкарев”
адрес: ул. “Илинден” № 13
тел: +359 73 83 15 34
е-mail: sedmo@abv.bg

Партньори
училище координатор: франция
партньори: 1. COLLEGE sT JEaN - FONDaTION D’auTEuIL - франция

2. aGRuPaMENTO DE EsCOLas DE OLIVEIRa  DO  DOuRO - португалия
3. CJD Christophorusschule Berchtesgaden  - германия
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C02-00021-1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици; семействата на участвалите в проекта ученици; учители, директор, помощник 

директор
наименование на проекта:

КлиКнете и отКрийте - приятел, страна, Култура...

цели:
• да провокира мотивацията на учениците за учене на  чужди езици;
• развиване на езиковите умения по чужд език; в случая френски, английски и български, чрез комуникация в интернет и 
поставяне в реална езикова среда чрез мобилността на учениците;
• развиване на уменията за работа с Икт.
дейности:
• кореспонденция между учениците чрез електронна поща и комуникация в чат, което ги мотивира да учат чужд език. тази 
комуникация  допринесе за опознаването на учениците, училищата и гpадовете;      
• Избор, превод и обмен на традиционни регионални кухненски рецепти и приготвяне на ястията за деня на европейската 
кухня;
• създаване на Power Point презентация на  CD с избраните от учениците рецепти;
•  превод на поетичен текст, превод на народна и съвременна песен от български на френски и английски език за българските 
ученици и от френски на английски за френските ученици;
• създаване на Power Point презентация на CD с френски и български народни песни и разучаването на тези песни по време 
на мобилностите съответно от българските и френските  партньори;
• така предвидените дейности бяха подробно представени в двете училища.
мобилности:
декември 2006г. визита тип “среща по проект” в гр. варна.
март 2007г. визита тип “среща по проект” в гр. флер.
април 2007г. визита тип“обмен на ученици” в гр. флер.
юни 2007г. визита тип“обмен на ученици” в гр. варна.
резултати:
дигитална готварска книга,  албум караоке 

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: VІІ соу „найден геров”
адрес: 9002 гр. варна, ул. „царевец” №1 
тел: +359 52 302228
е-mail: sou_7@abv.bg    

Партньори
училище координатор: VІІ соу „найден геров”, гр. варна
партньори: 1. професионална гимназия фернан леже, град флер, франция
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C03-00023-1
тип проект: училищно развитие
целева група: ученици, учители, родители, ръководен състав, местна комисия за борба с 

противообществените прояви
наименование на проекта:

Tийнейджъри, ангажирани с превантивни действия срещу рисково 
поведение

цели:
• предпазване на тийнейджърите от рисково поведение и отклоняването им от такова;
• развитие на идеята за международно гражданско общество у младите хора чрез ангажирането им в превантивни дейности, 
в сътрудничество с други държави;
• внедряване на нови методи на обучение чрез използването на нови комуникационни технологии. 
дейности:
• участие в практически занятия съвместно с местни комисии за борба с противообществените прояви;
• провеждане на тематични дни с  помощта на професионалисти (психолози, медицински сестри, полицаи, експерти);
• група от ученици и учители, пътувайки до всяка партнираща страна, да представят училището си, с оглед оценяването на 
проекта, и да обменят опит за това как партниращите институции работят в страните си;
• седмична обмяна с партньорите чрез интернет, виртуални уроци, уебкамера;
• сравнително изучаване на законите и политиката на превантивни дейности в страните партньори.
мобилности:
блоа, франция - 2-ма ученици и 2-ма преподаватели;  
амелия, Италия - 2-ма ученици и 2-ма преподаватели. 
резултати:
малко ръководство с послания на учениците, създадено съвместно от всички участници, работещи по проекта;
Изложби, популяризиращи работата и резултатите от проектните дейности; 
уебстраница за популяризиране дейностите по проекта като средство за превантивни действия;
брошури и постери с информация за различията и допирните точки по отношение на закони, превантивна политика;
видеоконференции между страните участнички в проекта;
брошури и компакт дискове, отразяващи проектните дейности;
виртуални класове.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: IX соу  „йордан радичков”
адрес: 3400 монтана, ул.“парта”10
тел: +359 96 300665
е-mail: ivan_peitchev@abv.bg

Партньори
училище координатор: Lycee Francois Philibert Dessaignes - блоа, франция
партньори: 1. IX соу „йордан радичков” - монтана, българия

2. Instituto d’istruzione superiore commersiale e industriale - амелия, Италия
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C01-00192-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители, родители

наименование на проекта:

всичКи Живеем туК

цели:
• разширяване на знанията на учениците за природата и създаване на екологично отношение към нея.
• опознаване на биологичното разнообразие на света.
• Изучаване на замърсителите на околната среда и начините на борба за запазване на екологичното равновесие.
• развитие на комуникативните, езиковите и компютърните умения на учениците.
дейности:
• обявяване старта на европейския проект по програма ”коменски” с изложба на детски рисунки за природата  в културния 
институт на община „надежда”.
• анализ на нивото на познание на учениците за най-близката природна среда чрез тест, изготвен съвместно с колегите.
• кът на страните партньори.
• Изготвяне на екологична витрина с месечна тематика.
• събиране и класифициране на мултимедийна информация за света на животните и растенията. 
• конкурс за рисунки, фотографии и съчинения за животните. 
• работа по английски речник за имената на животните. 
• съвместна работа с партньорите за публикуване на речник на животните - на различни езици. 
• размяна на урочни планове между учителите от страните партньори. 
• училищен празник „да спасим гората и нейните обитатели”, изложба-базар на детски творби в културния институт при 
община „надежда” с гости от обществеността, близки училища, детски градини, родители.
• организиране „почистване на света” по колективен сценарий, изготвен от страните партньори. 
• екскурзии сред природата, наблюдения в близките паркове. 
• празник на домашните любимци. 
• посещения на природо-научния музей.
• екологична работилница за екосистемата на страната ни. 
мобилности:
октомври  2006г. - работна среща в полша с участието на 2-ма преподаватели; 
май 2007г. -  работна среща във финландия с участието на 3-ма преподаватели и 2-ма ученици.
резултати:
речник на животните на езиците на страните участнички в проекта; концерт „да съхраним гората и нейните обитатели”;  
мултинационална изложба на  детски рисунки за горските животни; компакт диск със снимки на животни и растения в гората; 
фотоалбум на електронен носител „финландия през нашите очи”.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 15 соу „адам мицкевич” 
адрес: софия, ж.к. надежда, ул. ”йордан хаджиконстантинов „ 68
тел: +359 2 9384069
е-mail: evrika_bulgaria@yahoo.com

Партньори
училище координатор: szkoła Podstawowa nr 37 im. Karola Grzesika, полша

партньори: 1. 15 соу “адам мицкевич” - българия
2. scoala cu cls. i-viii „stefan Luchian” -  румъния
3. scuola Media Patrizi Recanati - Италия 
4. Liuksialan koulu - финландия 5. Halberton primary school - великобритания
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO3-00061-1
тип проект: училищно развитие
целева група: учители, ученици, родители

наименование на проекта:

да съхраним природата, традициите и приятелството в нашия дом европа

цели:
• да повишим качеството на училищното образование, като създадем по-добри условия за развитие на познавателните 
интереси на учениците към природата;
• да изградим у учениците мотивация за екологично поведение;
• да популяризираме природосъобразния и здравословен начин на живот;
• да опознаем и приложим в работата си с учениците най-ефективните методи на педагогическо въздействие, използвани от 
нашите партньори;
• да усъвършенстваме езиковите и комуникативните умения в процеса на общуване с училищата партньори;
• да развием уменията си да работим в екип, съблюдавайки принципите на равнопоставеност, уважение на националната 
идентичност и различията между нас;
• да затвърдим идеята за съществуването на общи ценности сред европейските народи.
 проектът  ще окаже благотворно влияние върху учебния процес, като повиши мотивацията за учене, като създаде въздействаща 
информационна среда и провокира екосъобразни модели за поведение. той ще сближи ученици и учители от училищата  
партньори и ще обогати техния опит в общуването и методите на обучение. ще ни помогне да преодолеем различията си и да 
установим ползотворно европейско сътрудничество.
дейности:
популяризиране   целите и  дейностите по проекта. комуникация и размяна на идеи и материали между училищата партньори. 
събирателска дейност на ученици, учители, родители и създаване на тематични кабинети. оформяне на екологично 
информационно табло. посещение на природо-научен музей, екскурзии сред природата и селища, свързани с българския фолклор. 
екологична дейност в близките паркове. Изготвяне на визуални тестове за диагностика на познанията на учениците за въздуха, 
водата, живия свят на сушата. конкурс за рисунка „домът на моите предци. моят роден град”.  размяна на коледни картички 
между училищата от страните партньори. Изготвяне на тематични кръстословици, ребуси, интерактивни игри от учителите. 
конкурс за детски рисунки „да полетим с гълъбите на мира”, „морските обитатели”. конкурс за рисунки и апликации „животните от 
древността и днес” и  „моите любими цветя”. засаждане на цветя в класните стаи и в двора на училищата. класифициране в папки 
и дискове на събраните материали за тематичните кабинети. мултинационална изложба на най-добрите рисунки, апликации, 
плакати от конкурсите. популяризиране на добрия педагогически опит в Интернет и средствата за масова информация.   
мобилности:
две срещи на представители на страните партньори в софия, българия
резултати:
сборници с тестове, кръстословици и интерактивни  игри  „във въздуха”, ”във водата”, ”живият свят на сушата”, ”да бъдем 
приятели!”;  мултинационална изложба с  рисунки и апликации за природата; тематични кабинети  „кабинет на звездния 
принц”, кабинет на златната рибка”, кабинет на динозаврите”, ”кабинет на приятелството”.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 15 соу „адам мицкевич”
адрес: софия, ж.к. надежда,ул.”йордан константинов”68
тел: +359 2 9384069
е-mail: evrika_bulgaria@yahoo.com

Партньори
училище координатор: 15 соу „адам мицкевич”, софия, българия
партньори: 1. Primary school of Liti - Thessaloniki - гърция; 2. scoala   cu  clasele  i -viii  saulesti - румъния
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00088-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

пътуваЩи приКазКи

цели:
• много преди народните приказки да бъдат събрани в книги, историите са били разказвани и споделяни в домове и 
общества по света. приказките станали важна част от образованието и забавлението. Има много сходни традиции, открити в 
народните приказки по света. езиците може да са различни, но много от условностите им остават същите.
• проектът със заглавие „пътуващи приказки” да бъде разработен в сътрудничество с учебни институции от полша, Испания, 
португалия, Италия, българия и обединеното кралство.
• да окуражи децата да мислят за истории и традиционни приказки и да търсят връзки между приказките от различни 
култури и държави.
• да насърчи децата да изпитат удоволствие от търсенето на истории и приказки, за да развият разбиране за различните 
култури/държави и техните традиции.
дейности:
запознаване и създаване на екип за работа по проект „пътуващи приказки”чрез Интернет, размяна на e-mal адреси; 
разработване на тригодишен проектоплан за работа и уточняване на първата среща по проекта; събиране на информация за 
страните-партньори и подготовка за създаване на уебсайт на проекта; събиране, писане, дискутиране и обмен на приказки 
между партниращите страни; драматизиране и видеозаснемане на приказките по проекта.
мобилности:
ню касъл, англия  - 2-ма преподаватели;  мадрид, Испания - 3-ма преподаватели
резултати:
създаден е уебсайт на проекта: ( www.travellingtales.org.uk)
събрани са приказки от шест страни и са преведени на езика на проекта/английски език/.
направени са илюстрации по всички приказки от всички партньори и избраните чрез конкурси на училищно ниво са изпратени 
на училището координатор.
направени са драматизации по предложените от всички партньори приказки.
направени са коледни картички и обменени между партньорите.
осъществяване на запознанства между учениците на партниращите училища чрез писма , имейли, скайп.
подготвена е книга с приказки на шест езика.
честван е световният ден на приказките през март, 2007г.
осъществен е културен обмен между страните партньори.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 22 соу “г. с. раковскИ”
адрес: гр. софия  п.к. 1463, бул.”витоша” №  134
тел: +359 2 9522118; 9520865
е-mail: sou22_rakovski@abv.bg

Партньори
училище координатор: MaRINE PaRK FIRsT sCHOOL, WHITLEy Bay - uNITED KINGDOM
партньори: 1. DIREZIONE DIDaTTICa  I CIRCOLO “G. MaTTEOTTI” VIa PERuGINa  - 06024  GuBBIO  (PG) ITaLIa

2. sZKOŁa PODsTaWOWa NR 11 IM. MaKsyMILIaNa BasIsTy-POLaND
3. COLÉGIO DONa MaRIa PIa - Casa PIa DE LIsBOa, I.P.- PORTuGaL
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C03-00070-1
тип проект: проект за училищно развитие
целева група: учители, ръководен състав

наименование на проекта:

творчесКи умения и мислене

цели:
развитие и уеднаквяване на концепцията за творчески подход в обучението; креативен подход към обучителния процес и 
училищния мениджмънт; популяризиране на творческия подход към преподаването; екологична насоченост на преподаването на 
всички предмети; усъвършенстване в работата с Икт; подобряване на комуникационните умения и работата в екип; опознаване и 
създаване на лични приятелства между участниците от различните държави; запознаване с образователните системи в различните 
държави; подобряване на езиковите умения на ученици и учители; разширяване на кръгозора на участниците; възпитание в дух 
на толерантност и крачка напред към европейската идентичност, базираща се на общата ни ценностна система.
дейности:
провеждане на среща в софия - семинари, открити уроци, превод на обсъжданите материали по време на семинарите - теоре-
тична постановка на творческия подход към обучението: Идеята за креативност и защо креативността е важна. създаване на 
уебстраница на проекта на български език и качване на преведените материали в нея - www.creativeskills2007.piczo.com. ор-
ганизиране на учебна екскурзия до стария пловдив: наблюдение на характерната възрожденска архитектура, необходимо за 
тематичен подход. тематичен подход 1 - теми, чрез които ще се преподават всички предмети: Избор на теми - приказки:1. клас 
- английската приказка „джак и бобеното зърно”; 4. клас - българските народни приказки за хитър петър. създаване на инте-
рактивни материали за обучение по английски език, 1. клас - могат да бъдат разгледани на уебадрес: http://twinspace.etwinning.
net/launcher.cfm?lang=en&cid=7768. Изготвяне на ръководство „стъпка по стъпка” за създаване на интерактивни материали за 
обучение по различни предмети. ръководството е предназначено за българските учители. създаване на обща уебстраница на 
проекта за всички партньори, обработка и качване на предоставените разработки в нея - www.creativethinkingproject.piczo.com.
тематичен подход 2 - опазване на околната среда. разработване и провеждане на уроци по различните предмети съгласно из-
работения план.участие в кампанията на екобулпак „спаси 1 дърво” - събиране на стари тетрадки и предаване за рециклиране в 
екобулпак. видеозаснемане на създаването на избрания продукт на изкуството от природни или рециклирани материали: за 1. 
клас - кукер; за 4. клас - триизмерен модел на възрожденска улица (стария пловдив).
мобилности:
4 работни срещи - софия, полша, великобритания.
резултати:
готов набор от разработки за преподаване на всички предмети в начален курс (1. и 4. клас) чрез тематичен подход. уебстраница 
на български език - www.creativeskills2007.piczo.com.
обща уебстраница на проекта, английски език - www.creativeskills2007.piczo.com.
Интерактивни материали по английски език, http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=7768

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 35 соу„д. войников”
адрес: софия, ул.„д. войников”, 16
тел: +359 2 8661060
е-mail: sou_35@abv.bg

Партньори
училище координатор: all saints Primary school - великобритания
партньори: 1. 35 соу „д. войников” - българия

2. spolezna szkola Podstawowa sto - полша
3. Gradinita zu Program Prelungit Nr. 33 - румъния
4. szkola Podstawowa №29 - полша
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO3-00072-1
тип проект: училищно развитие
целева група: ученици, учители, родители, ръководен състав

наименование на проекта:

интерКултурното образование по отношение на граЖданството за  борба 
среЩу расизма и Ксенофобията

цели:
развитие на становища, насочени срещу ксенофобията и расизма, и промоция на идеята за интеркултурното образование 
сред учениците, така че тя да бъде включена в учебното съдържание в училищата участници в проекта. поставено беше 
начало на изпълнението на тази цел и предстои сравняване на резултатите с оглед изработване на крайния продукт
дейности:
дейности, насочващи вниманието на учениците към проблемите, свързани с проявите на расизъм, ксенофобия и липса на то-
лерантност. състезание за изработване на лого и мото на проекта между всички участници. Изготвяне на карти/въпросници/
анкети/интервюта/конкурси/изложби/хепънинги и други  с цел изостряне на чувствителността на учениците към ксенофоб-
ски и расистки прояви. дейности с  външни участници - лекция и семинар с доцент сийка чавдарова от су „ св.климент ох-
ридски” по темата на проекта. организира се тематична екскурзия до кърджали и среща с отец боян саръев, и с представител 
на кметството в златоград. направена беше научна разработка върху наблюденията при вмъкване на темата в часовете по 
английски език; изготвена беше и Power Point Presentation на същата тема, която бе изпратена на партньорите и бе предста-
вена на годишната конференция на учителите по английски език през месец май 2007г. в благоевград.
мобилности:
ноември 2006  първа работна среща по проекта в кастро урдиалес, Испания, с участието на 2-ма преподаватели.
резултати:
крайният продукт, който трябва да се реализира през първата година, е да се развият  и изработят идеи и първоначални 
разработки с цел изготвяне на насоки за изработване на междуучилищно учебно съдържание или програма, която да отразява 
идеята за борба срещу ксенофобията и расизма, и да промотира интеркултурното образование в училищата партньори. ще 
бъдат включени десет различни теми.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 39 соу „п.динеков” 
адрес: софия - 1799, младост 2
тел: +359 2 8899019; 8866593
е-mail: slavtchii@yahoo.com; sou39@abv.bg

Партньори
училище координатор: Испания
партньори: 1. латвия

2. словакия
3. португалия
4. румьния
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00242-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици

наименование на проекта:

европа и ние

цели:
запознаване с дейността на европейския съюз, откриване на общи проблемни области и търсене на консенсусно решение 
за всички участници. възпитание в толерантност и уважение към държавите в ес. проблеми и развитие в областта на ес и 
кандидат-членките от гледна точка на партньорите.
дейности:
установяване на контакт чрез електронна поща, дебатиране и дискутиране с останалите участници и запознаване с крайните 
решения, подготвяне на модерираща дискусия от страна на комисарите, изготвяне на  power point презентации и видеофил-
ми, представяне на училището и града ни, обработване на събрания материал, подготовка и провеждане на  ролева игра 
„европейски съюз”- задълбочаване на темите чрез тематични екскурзии /пожароопасните региони в околностите на saint 
Raphael, запознаване с крайбрежните почистващи системи, посещение на парламента в страсбург/, представяне на проекта 
пред колегиума и пред ученици; изготвяне на Интернет страница.
мобилности:
пътуване до германия, 12  ученици и 2-ма  преподаватели.
резултати:
Power point презентации, видеофилми, изложба със снимков материал, презентации пред колегиума и ученици, изготвяне 
на Интернет страница.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 73 соу „ владислав граматик”
адрес: гр.софия, ул. „г.Измирлиев„ 2
тел: +359 2 859 94 10, 859 95 10
е-mail: sou73vg@yahoo.com

Партньори
училище координатор: Thomas- strittmatter - Gymnasium

Im Hochwald 8, 78112 st. Georgen, Baden - Wurtenberg, Deutschland
партньори: 1. Lycee Polyvalent saint- Exupery 270, av. De Valescure, 83700 saint- Raphael, Dpt. Var, 

Frankreich
2. Zespol szkol nr 4 im. Gen. stanislawa Dabka
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 stalowa Wola, Woj. Podkarpackie, Polen
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00031-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

да се среЩнем @ европа

цели:
основните цели на проекта са учениците да се научат да работят с хора от различни култури, да прилагат придобитите теоре-
тични познания в практиката, да открият необходимостта и изключителната важност от изучаването на чужди езици и по-
специално английски език като средство за комуникация с хора, принадлежащи на култури, различни от тяхната собствена, да 
осъществят интернационални връзки и контакти. учениците да се научат да уважават и ценят различните начини на мислене 
и живот на други народи и  да бъдат толерантни към расовите, културните и религиозни различия. да се развият умения за 
работа в екип, колективно вземане на решения и тяхното изпълнение. постигане на по-добро разбиране на общата идея за 
европейско гражданство чрез запознаване и приемане на различни култури и народи като част от европейската общност.
дейности:
• беше организирана вечеря на страните участници, където всяка страна приготви национални ястия и запозна участниците 
с традициите на съответната страна. беше изготвена и книга с рецептите с национални ястия.
• пиесата „ромео и жулиета” бе поставена в замъка поебла де алкосер (Испания) на 25 април. всички участници от четирите 
европейски срани се представиха блестящо, като цялата общност екстрамадура, Испания, наблюдава пиесата и бе отразена в 
местните вестници.
• в училищата бяха изготвени фотоизложби, отразяващи всички дейности по проекта, осъществените мобилности и 
историческите забележителности, посетени от участниците в проекта, придружени от кратки описания. Изготвени са табла в 
училищата с отразяване на работата по проекта, с цел увеличаване на познанията на всички ученици за културата и историята 
на европейските партньори.
• продължаваме работата върху Webстраница и on-line списание.
мобилности:
Испания - 5-ма преподаватели и 2-ма ученици
румъния - 1 преподавател и 2-ма ученици
резултати:
пиеса „ромео и жулиета” - изпълнена от учениците от училищата партньори; готварска книга с национални ястия от различни 
държави; web-страници, On-line списание; културен пътеводител; многоезичен разговорник

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 101 соу „бачо киро”
адрес: софия, надежда І, ул. „Илинденско въстание” №36
тел: +359 2 9382818
е-mail: sou_101@abv.bg

Партньори
училище координатор: куинтана де ла серена - Испания
партньори: 1. 101 соу „бачо киро” - българия

2. ромулус парасчивои - румъния
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номер на проекта: 06-BGR01-sCO1-00239-1
тип проект: училищен
целева група: учители, ученици

наименование на проекта:

с танц през европа

цели:
• децата да се запознаят с различни обичаи, културни традиции и церемонии, свързани с танците и музиката на нациите. 
• за всяка година от проекта учениците да научат и представят пред партньорите два танца - един национален и един характерен 
за местна общност - и една народна песен. 
• да се привлекат по-голям брой ученици за участие в подготовката на материалите, народните песни и танци. 
• учители и ученици да се запознаят с образователните системи на страните партньори. 
• да се съдейства за изграждането на комуникативни връзки и лични приятелства между учениците от страните партньори.
дейности:
• представяне на проекта и проектните дейности пред учители, ученици, родители.
• Изработване и изпращане до всички партньори на рисунки с народни носии, на аудио- и видеозаписи на танците и песните, 
в изпълнение на професионални състави и на деца от нашето училище; описания на историята и района им.
• Изработване на табла с материалите, изпратени от партньорите.
• Изложби на детски рисунки във връзка с различни народни традиции. Изпращане на най-добрите до партньорите.
• посещение на народни концерти. 
• представяне на изтъкнати наши композитори пред ученици и партньори.
• писане и изпращане на писма на английски език от нашите деца до децата в полша, швеция, Испания и румъния. прила-
гане на нови технологии в кореспонденцията - електронна поща.
•  екскурзия до български възрожденски градове и исторически места.
• представяне на окончателните продукти за всяка година от проекта. Изработване на албум за всички продукти.
• осъществяване на работна среща за всяка година от проекта.
• оценка на проекта и окончателен отчет в края на първата година -  юли 2007г.
мобилности:
работна среща между координаторите на проекта  в град холмшио - швеция, проведена през октомври 2006г.
резултати:
Изложба с рисунки и снимки за всеки етап от проекта. художествени изяви и конкурси.  Изработване на видео и аудио дискове 
за всяка от проектните дейности. Изработване на албуми и папки с материали за нашата страна и традиции. подготвяне 
на видеопрезентации за нашата страна, възрожденски градове,   различни български народни танци и песни. подготвяне 
на специални табла и кътове в училище за представяне както на изработените от нас, така и на получените от партньорите 
материали по проекта. децата се запознаха с чужди традиции и култури, намериха нови приятели. Излъчване на предаване 
по бнр за проект „с танц през европа” и 122ро оу.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 122 оу „николай лилиев”
адрес: софия, ул.”презвитер козма” №2
тел: +359 2 8664995
е-mail: ou_122@abv.bg

Партньори
училище координатор: szkola Podstawowa №12 - полша, гр. вроцлав
партньори: 1. швеция, гр. холмшио - Holmjo skola;  2. Испания, гр.мурсия - CEIP La aRBOLEDa; 

3. румъния, гр.яш,  scoala generala “stefan cel Mare” Dancu; 4. 122ро оу „николай лилиев”
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00152-1
тип проект: училищно партньорство
целева група: учители,  ученици, училищно настоятелство, директор

наименование на проекта:

знанието гради мостове

цели:
• образователни и възпитателни цели, културен обмен, езикова подготовка;
• обединяване на няколко средни училища от различни европейски страни за обменяне на информация и опит, отнасящи се 
до средата, в която се развиват учениците, до тяхното обучение и възпитание;
• допринасяне за взаимно уважение чрез сравняване на прилики и различия, учейки се един от друг;
• реализиране на различни съвместни дейности: презентации на училищата, градовете и страните; представяне на 
традиционна музика, митове, легенди, приказки, танци и техники за интегриране на емигранти и бежанци чрез дейности в 
сферата на културното наследство;
• сътрудничество между училищата на всички нива:  ръководни органи - учители - ученици - родители - местни власти.
дейности:
Информационно табло в училището, работна среща с колегите, презентации, картички, легенди, отразяване на посещението  
в местния вестник. среща с партньорите в полша и в гърция. Изработване на картини, закачени по стените на училището, и 
картички върху легенди от страните на другите участници.
мобилности:
гърция  - 2-ма участници;
 полша -  6-ма участници  - 3-ма ученици и 3-ма учители
резултати:
обмяна на опит в областта на култура, образование и музика. презентации, рисунки, участие в свободни занимания с 
учениците от участниците в проекта , усъвършенстване на езикова и говорна култура.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 135 соу ”ян амос коменски”
адрес: гр. софия,ул.”суходолска 2„ №145
тел: +359 2 8221913
е-mail: Komenski_135 sou

Партньори
училище координатор: соу „братя петър и Иван каназиреви”,  гр. разлог ул. „любен каравелов” 12
партньори: 1. Von-Vinski -skule - германия

2. KellokoskenLukia ja ylaaste - финландия
3. Mieski -Zespol szkul - полша
4. Eniaio Lyceumof Mires - гърция
5. Gymnaziym of apostolos Pavlos - кипър
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00221-1
тип проект: училищно партньорство
целева група: ученици, учители, ръководен състав

наименование на проекта:

тревоЖим се за пропиляното

цели:
учениците да придобият знания и увереност по отношение на използване на природните ресурси; обмяна на опит между 
партньорските училища на тема „рециклиране”;  развиване и пропагандиране на  темата за рециклирането в  училището и  в района, 
в който живеят; подобряване на самочувствието на учениците и тяхната самоувереност; подобряване комуникацията и личностните 
качества на учениците за работа в екип по отношение на обща цел; да  се окуражи съвместната интерактивна дейност по проекта, 
което ще доведе и до професионално развитие на учителите и на ръководния персонал за работа в мултикултурна среда.
дейности:
писмена кореспонденция между учениците; идентифициране на използваните източници на енергия, въглища, вода, нефт 
и  влиянието на местната, национална и глобална околна среда; изпратени презентации на страните до техните партньори; 
проведен експеримент - разделно събиране на отпадъците в рамките на една седмица, резултатите  бяха анализирани и 
обявени на табло „коменски”. систематизираните материали от проведените изследвания бяха разпратени до партньорските 
училища и публикувани на техните уебстраници. работната група „коменски” направи представяне пред училището като цяло, 
беше проведено обучение на големи ученици пред по-малки съученици. в часовете по география и гражданско образование 
учениците бяха окуражени да мислят за неустойчивия начин, по който тези отпадъци се оползотворяват в партньорските страни. 
резултатите от тази дейност са публикувани в юбилейното издание на училищния вестник. с помощта на цпроИ и „булекопак”се 
направи презентация на проекта и резултатите от изследванията бяха представени на общински празник и излъчени по две 
национални телевизии - нова телевизия и военен канал, вечерни новини. по време на презентацията интервюта дадоха 
директорът на училището и ученици от екипа „коменски”. учениците събраха отпадъци, с които построиха  „дървото на боклука”, 
поставено на видно място в училището. дейността спомогна на всички в училището да осъзнаят какво количество отпадъци 
се изхвърля и насърчи позитивното мислене в тази насоченост. в часовете по английски език учениците писаха за получените 
резултати от изследванията, които бяха разменени между партньорските училища и публикувани на уебстраниците.
мобилности:
великобритания - 2006г -2-ма преподаватели.
полша - 2007 г. 2-ма преподаватели и  4-ма ученици.
резултати:
вписване на дейностите по проекта, направени в учебните часове, с представяне на презентации и доклади,  което спомогна за 
развитието на разбирането за значимостта на проекта, в който те участват. Издадено юбилейно издание на училищния вестник.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 137 соу ”ангел кънчев”
адрес: софия, бул.”европа”135
тел: +359 2 8257353; 8244883
е-mail: sou137@abv.bg

Партньори
училище координатор: Royston High school Barnsley, s714EQ,   south yorkshire ,uK
партньори: 1. scoala ‘’ D.D.Patrascanu’ Tomesti- lasi - румъния

2. Centralscolan Norberg  -  Vastmanland, швеция
3. Gimnazjum Im.Krolewej Jadwigi - полша 
4. Instituto Di Istruzione superiore ’ a. De simoni’  - Италия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00155-1
тип проект: училищни партньорства
целева група: ученици, учители, родители

наименование на проекта:

вода и воденици - минало и настояЩе

цели:
• да се насочи вниманието към водата като ценен естествен природен източник, който трябва да се цени, опазва и консумира 
разумно;
• да се даде възможност на учениците да опознаят местната хидросистема чрез директни наблюдения или анализи на 
водата и да направят сравнение с други държави;
• да се стимулира събирането на материали, воденето на записки, обобщаването на резултати, да се насърчи проучването и 
опознаването на района, в който живеят участниците;
• да бъдат стимулирани участниците да открият “духа на водениците”, слушайки и записвайки легенди и традиции, свързани 
с тях, и да ги приемат като алтернативен източник на енергия;
• да се изградят и развият управленчески умения, както и такива, необходими за работа в екип; 
• да се даде възможност за сравнение на историята, традициите и реалностите на страните участнички в проекта.
дейности:
• локализиране на различни водни източници и изработване на хидроложка карта на района;
• сравнителен физичен и химичен анализ на питейната вода от различни източници;
• анкетно проучване на културата на ползване на питейна вода на жителите на софия; обобщаване на изводите, изработване 
на листовка с препоръки за начини на пестене на този ценен ресурс и разпространението й;
• установяване на връзка с всички институции и служби, отговорни за поддръжката, управлението и контрола на качеството 
на водните ресурси;
• посещение на воденица; запознаване с устройството и начина на работа, мястото й в живота на българина, записване на 
разкази на очевидци (аудио и видео записи);
• сравняване на всички събрани и обобщени материали с тези на училищата партньори;
• Интернет проучване за възможностите за използване на съвременни, модерни методи за експлоатиране на водениците, 
водещи до производство на екологична енергия. 
мобилности:
ноември 2006г. парабяго Италия - 2-ма преподаватели; май 2007г. бендинат Испания - 4-ма преподаватели и 4 ученици.
резултати:
брошура с данни за хидроложката система и качеството на водата и изводите, направени на базата на сравнение с данните от 
другите страни; брошура с подробно описание на една или повече воденици, илюстрирана със снимков материал; видеокасета 
със запис на спомени на живи свидетели на действащи воденици; диск версия на всички материали; уебсайт на проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 138 соу “проф. васил златарски” 
адрес: 1113 софия, ул.”алфред нобел” 5 
тел: +359 2 8720537
е-mail: school_138@abv.bg

Партньори
училище координатор: Liceo Claudio Cavalleri - Италия
партньори: 1. IEs Bendinat - Испания

2. st. Paul’s college - Ирландия
3. 138 соу “проф. васил златарски” - българия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO2-00026-1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици от 9. до 12. клас, учители по английски, български език,  литература и изобразително 

изкуство, асоцииран партньор - режисьор, родители, ръководен състав
наименование на проекта:

театърът Като огледало на обЩеството - сравняване на две социални ре-
алности чрез националната драма

цели:
проектът има за цел чрез театрална игра и проникване в драматургията да насърчи учениците да опознаят  проблемите на 
социалния живот на двете общества като отражение на културното и историческо наследство;  да проникне в проблемите на 
подрастващите, свързани с комуникацията, приемането на приликите и разликите в общественото развитие на двете страни;  
да  им покаже езика като средство за комуникация, като разлика и средство за сближаване; да развие езиковите им  познания 
и познанията им за социалния и културния живот и историческото наследство на две държави. екипната работа, взаимното 
опознаване и повишаване на интереса към другия води до стремеж към познание.
дейности:
1.  прочит, репетиции, изработване на костюми и декор. 2.  представяне на откъси от пиеси. 3. реклама. 4. създаване на работни 
групи в отделните етапи от проекта. 5. заснемане на видео на части от работния процес и крайния продукт. 6. езиков курс. 7. 
организиране на изложба. 8. разглеждане на забележителности. 9. представяне на предварително изготвени презентации, 
разкриващи различни аспекти на социалния  живот в българия и Италия. 10. представяне на предварително изготвени 
презентации за българските и италианските автори, особеностите на епохата и техния стил. 11. презентации, проследяващи 
историята на театралното изкуство в Италия и българия. 12. Изработка на плакати и флайъри.
мобилности:
22-ма ученици и 4-ма преподаватели - представители от 138 соу “проф. васил златарски” (1 от които асоцииран партньор) 
взеха участие в срещата, проведена от 08.02 до 22.02.2007г. в град санта мария капуа ветере, Италия.
20 ученици и 3-ма преподаватели от училище “едоардо амалди” - Италия участваха в срещата, проведена в българия от 17.04 
до 01.05. 2007г.
резултати:
1. Tеатрален спектакъл на английски език с участието на българските и италианските ученици. 2. запис на постановката. 
3. брошура с резюме на пиесите и представяне на актьорите участници. 4. театрален афиш  и флайъри за постановката. 5. 
презентации за българските и италианските автори, особеностите на епоха и стил. 6. презентации, проследяващи историята 
на театралното изкуство в Италия и българия. 7. презентации на Power Point, разкриващи различни аспекти на социалния  
живот в българия и Италия. 8. видеофилм с културните забележителности, с които учениците са се срещнали по време на 
престоя си в двете страни. 9. есе на тема: “какво вече знам за другия?”.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 138 соу “проф. васил златарски” 
адрес: 1113 софия, ул.”алфред нобел” 5
тел: +359 2 8720537
е-mail: school_138@abv.bg

Партньори
училище координатор: 138 соу “проф. васил златарски” - българия
партньори: 1. училище “едоардо амалди”  - Италия

2. натфИз “кръстьо сарафов”  софия, българия - асоцииран партньор  
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C02-00010 -1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици 14-18 год.; учители, родители; помощник директори и директор

наименование на проекта:

да свърЖем Класната стая със света: оКолната среда 
и чуЖдоезиКовото обучение.

цели:
• да се интегрира изучаването на околната среда в уроците по чужд език.
• да  се насърчи взаимодействието между учители и ученици от други европейски страни; да допринесе за повишаване 
отговорността на учениците към опазване на природата, към специфични екологични проблеми - техните причини и 
потенциални решения; да разширим границите на езиковото обучение и по-ефективно да свържем дейностите в класната 
стая с реалния живот; да сравним социалната и образователната система на страните, участващи в проекта; сприятеляване с 
други ученици и учители от европа.
дейности:
• представяне и популяризиране на проекта пред учителите от училището, ученици, родители, община и местното 
общество;
• осъществяване на редовен обмен на информация и на екологични материали между партньорите по проекта;
• Изработване на видеоматериал, представящ природен парк витоша с най-популярните растения, дървета и животни, 
които са уникални за европа и защитени от закона;
• организиране на атрактивни и интерактивни уроци за представяне на екологични теми;
• организиране на екскурзии, които дават възможност на учениците да изучат богатото биоразнообразие и културно 
наследство на двете страни. Изработване на снимки на различни местности с характерни растения и животни и подготвяне 
на презентации;
• посещения на природонаучните музеи в генуа и в софия, аквариума в генуа, планетариума в смолян;
• организиране на дискусии по основните екологични проблеми в   българия и Италия.
мобилности:
обмен на ученици  софия, българия, в 144 соу”народни будители” - 11-24 ноември;  21 март - 3 април 2007г. в генуа, Италия, 
в техническия морски институт san Giorgio, 4-ма преподаватели и 18 ученици.
резултати:
диск с атрактивни уроци за представяне на свързани с околната среда въпроси; речник с екологични термини; есета и 
рисунки, които разкриват отношението на учениците към природата и популяризират екологичните познания; файл с 
термини, засягащи тематичните области на проекта на майчин и на английски език за ползване на учениците; оn-line уроци 
и упражнения; линкове към уеб- страниците на всяко от училищата, проектирани от ученици, в които са оповестени и 
разпространени резултатите от дейностите по проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 144 соу ”народни будители”
адрес: гр. софия ж.к.”младост 3”ул. „бъднина”
тел: +359 2 8770173
е-mail: 144sou@dir.bg

Партньори
училище координатор: 144 соу ”народни будители”, българия
партньори: 1. Instituto Tecnico Nautico statale san Giorgio, генуа, Италия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C03-00029-1
тип проект: проект за училищно развитие
целева група: учители, ръководен състав, ученици

наименование на проекта:

с иКт е лесно!

цели:
• да се повиши информираността на преподавателския състав по отношение на Икт
• да се мотивират учителите към пълноценно използване на Икт в образователния процес
• да се подобри качеството на методите на обучение
• да се включат  повече учители в процеса на реално приложение на Икт в преподавателската  дейност.
дейности:
всяко училище партньор предвиждаше:
• да проведе научно изследване по определен проблем; 
• да проведе  основно проучване на отношението на педагогическия колектив  и на учениците към Икт, както и към 
практиките, засягащи използването им;
• да сподели, преработи и оцени събраните данни и информация с помощта на електронната поща и видеоконференция;
•  да проучи съществуващите програмни продукти, като се съсредоточи върху специфичните нужди, изведени от резултатите 
от изследванията;
• да подготви учителския колектив за използване на Икт и ефективно  приложение в  процеса на обучение;
• да изработи приложими материали, които да се използват от преподавателите. всяко училище партньор да се съсредоточи 
върху определена тема или предмет, в зависимост от типа на училището;
• да тества създадените  материали с помощта на целеви групи;
• да оцени настъпилите промени в методите на обучение.
мобилности:
първа година на проекта (1.08.2006г.- 31.07.2007г.)
първа среща по проекта - 26.09. - 1.10.2006 г.- берген, норвегия. участваха трима учители.
втора среща по проекта - 18 - 22.04.2007 г.- силистра, българия. участваха трима учители.
резултати:
училището изготви работна анкетна карта, която представи на Power Point на срещата в гр. берген - норвегия, през м. септем-
ври 2006г. основен продукт на проекта са анкетни карти, разработени в два варианта - за ученици и за учители. въпросите в 
тях бяха съгласувани от всички училища на работната среща в гр. берген. анализът на попълнените анкети, както за учени-
ците, така и за учителите от училището, бе представен на работната среща в гр. силистра. публикуване на статия за дейността 
по проекта във в.„аз-букИ” и в местния вестник  „кремиковски металург”. по наша идея компютърен специалист изработи 
уебстраница на училището - http://www.dsb-sredec.com/159ou/

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 159 оу ”васил левски” 
адрес: гр.софия, кв. „челопечене”, ул.”ангел маджаров” 31
тел: +359 2 9945439
е-mail: ou_159@abv.bg

Партньори
училище координатор: Liceo Ginnasio statale  Marco Foscarini - Италия
партньори: 1. seminarieskolen - дания

2. езикова гимназия ”пейо к. яворов” -  българия
3. slåtthaug ungdomsskole - норвегия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00147-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

нашият обЩ езиК:  детсКите игри

цели:
основната цел на този проект е да предостави възможност на нашите ученици да научат  нови детски игри, които принадлежат 
на различни култури. той ще даде и алтернативата да се забавляват, докато ги учат и играят, а заедно с това да практикуват 
английския език в ролята му на комуникация. втората цел на този проект е да даде възможност на нашите ученици да 
научат повече за различни  култури и традиции, интересни места в  света; да открият приликите и разликите помежду си по 
отношение на традиционните национални игри, музика, история, занаяти, кухня, облекло и др.
дейности:
предоставяне на  информация от партньорите  за техните държави, градове и училища на сD, представяне на  игра, която се 
играе на открито.организиране на съвместна вътрешна интернет страница. създаване на общо лого за всички партньори.
мобилности:
21-25.11.2006г.- сиемпосуелос,  Испания. в срещата участваха двама учители.
10-14.03.2007г.- софия, българия. в срещата участваха всички учители от начален курс и контракторът.
19-23.05.2007 г. - ротенбург, германия. в срещата участваха двама учители.
резултати:
описание на една игра на открито в 3 варианта на английски език.
Изиграването й от ученици, записано на DVD. 
видеофилм за нашата държава, софия, квартал „челопечене” и училището ни.
модел за лого на проекта.
видеофилм, в който нашите ученици играят игрите на открито на училищата партньори.
примерна анкетна карта за оценяване на дейността през първата година на проекта.
видеофилм за деня на проекта.
табло за проекта.
табло с карта на европа и стрелки, показващи градовете на училищата партньори
статии за дейността по проекта във вестник „аз-букИ” и в местния вестник   „кремиковски металург”.
статии за срещите по проекта в сиемпосуелос и софия в испанския училищен  вестник. 
обща уебстраница на проекта - http://games-comenius.eu

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: 159 оу ”васил левски” 
адрес: софия, кв. „челопечене”, ул.”ангел маджаров” 31
тел: +359 2 9945439
е-mail: ou_159@abv.bg

Партньори
училище координатор: Valentin-Ickelsamer-Hauptschule - германия
партньори: 1. CEIP VIRGEN DEL CONsuELO - Испания

2. Ecole de la pierre levée, (Ecole élémentaire la Jarne) - франция
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номер на проекта: 06-BGR01-s02-00015-1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици, учители, директор, помощник-директор, родители

наименование на проекта:

сравняване на дърЖавните изпити - матури по иКономичесКите предмети 
с тези в подобно на нашето училиЩе в чуЖбина

цели:
• разширяване на интереса към професионалното образование и неговата европейска ориентация, посредством изучаване 
на условията за придобиване на професионална квалификация. 
• Изучаване и приложение на съвременни методи на обучение.
•  опознаване на друга европейска страна, на нейния бит и култура. 
• възможност за голям брой ученици да комуникират на английски език и усъвършенстват уменията си за работа в екип.
• разработване на продукти с практическа приложимост в училища с икономическа насоченост. 
дейности:
• представяне на проекта пред ученици, учители, родители.
• събиране на информация по темата и създаване на контакти с партньора.
• разработване на критерии за подбор на ученици за обмена.
• работа по групи и подготовка на крайните продукти.
• провеждане на ученическа конференция.
• разпространение на резултатите по проекта.
мобилности:
предварителна среща в град жилина, словакия,  през м 11.2006 г.
двуседмично посещение в словакия на 20 ученици и 4-ма преподаватели за периода 09-23.03.2007 г.
резултати:
сравнителен анализ на държавните изпити - матури по икономическите предмети в българия и словакия; 
българо-англо-словашки терминологичен речник; 
албум „български народни обичаи, костюми и традиционни ястия”, уебстраница на проекта на български и английски език;
календар 2008г. с описание на проекта и богат снимков материал;
Извънреден брой на училищния вестник, посветен на работата по проекта;
DVD с ученически презентации на работните групи;
фотогалерия с най-интересните снимки от работата по проекта;

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: частно бизнес училище „евростандарт”, българия
адрес: софия, ул. „кирил и методий” № 148
тел: +359 2 9311899
е-mail: bctd@mail.orbitel.bg

Партньори
училище координатор: бизнес гимназия в град жилина, словакия 
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номер на проекта: 06-BGR01- s2CO1 - 00231 - 1
тип проект: училищен
целева група: учители, ученици

наименование на проекта:

аз, ти, ние и другите - свързани чрез Културата 

цели:
да подпомогне взаимодействието между учениците от различни страни чрез научаване повече за други култури и традиции, 
засилване изучаването на английски език, даване на еднакви възможности на всички ученици без значение на пол, социална 
принадлежност или раса.
дейности:
• езикова подготовка;
• организиране на изложби: “европейските страни и техните флагове”, “зимни празници”, “мини музей с традиционни 
предмети от бита”;
• представления: “парад на националните костюми”, “пролетта в нашите традиции”;
• Изработване на албум, книжки и рисунки;
• Изработване на анкетна карта за оценка на първата година на проекта;
• разпространение на резултатите от проекта.
мобилности:
работна среща в гр. аксарай, турция, от 19.11.2006 г. до 24.11.2006 г.  нашата институция беше представена от директора на 
детската градина и две учителки.
резултати:
фотоалбум с фотографии и рисунки на град видин;
Изложби, книжки, аудио- и видеопродукти;
CD презентации, рисувани керамични съдове, мартеници, рисунки, апликации и др;
фотодокументация - фотоалбуми, документиращи различни етапи от работата по проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: цдг №1 “ желязко попниколов”
адрес: видин, ул.“6-ти септември” №9
тел: +359 94 601757
е-mail: cdg1_vd@abv.bg

Партньори
училище координатор: “Zubeyde Hanim anakulu” aksaray - Turkey
партньори: 1. Kita “abenteuerland” Berlin - Germany

2. цдг № 1 “ желязко попниколов”, видин - българия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00215-1
тип проект: училищно партньорство
целева група: деца, учители, родители

наименование на проекта:

евродеца

цели:
проектът цели децата сами, чрез своята дейност да опознаят ежедневния живот на децата от други европейски страни, както 
и особеностите на обществената и природната среда, в която те живеят. включвайки се в разнообразни дейности по събиране, 
изготвяне и размяна на предмети и информация и сравнявайки ги, децата практически формират своите представи за евро-
пейските си партньори. това ще им позволи да реагират адекватно при среща с непозната култура и свободно да демонстрират 
своята собствена, да утвърдят у себе си толерантност и доверчивост спрямо необикновени и чужди обичаи и поведения, да се 
превърнат в индивиди, способни да се учат от другите и да живеят изпълнени с позитивна енергия и усещане за разнообразие.
дейности:
• Издаване на вестник със заглавие „моят град” - на осем страници разказахме за географията, историята, архитектурата, 
индустрията, възможностите за спорт и свободно време, магазините и известните личности на нашите градове. първата страница 
включва карта на всяка страна и града, в който живеем, а другите седем - снимки, рисунки и информация;
• Изпращане на пътуващите кутии от страна в страна (всяка участваща страна напълни кутия с формат а4 с различни предмети, 
избрани от децата на различни възрасти). те са както традиционни за страната от миналото, така и такива, които характеризират 
нашето съвремие, за да могат децата да ги сравняват. тези кутии се изпращат от страна в страна на всеки четири месеца
• попълване дневник на пътуващата кутия (децата „записват”своите впечатления от предметите в пътуващите кутии чрез 
снимки, рисунки, изрезки и писмена информация, която за по-малките деца става с помощта на учителите);
• установяване на контакт между различните класове и групи от различните учебни заведения (чрез e-mail връзки, писма и 
пощенски пратки);
• Изпращане на поздравителни картички за празниците и други поводи;
• провеждане на две работни срещи годишно;
• Изработване на CD с  вестниците „моят град” на всички партньори;
• оценка на развитието на проекта чрез въпросници за децата.
мобилности:
линдоу, полша: 23.10.2006- 28.10.2006г.- 2-ма преподаватели; 
лейда, Испания: 15.05.2007- 20.05.2007г.- 2-ма преподаватели
резултати:
всяко от училищата партньор изработи вестник на тема: „моят град”. цветните им копия  бяха изпратени на всички партньори 
и предоставени за разглеждане на деца, родители, общественост, медии и заинтересовани институции. оформихме изложба 
от вестниците в местната библиотека. всички вестници събрахме в CD. Изработихме дневник на пътуващата кутия (албум с 
цветни снимки, рисунки и писмена информация за всички предмети, събрани в пътуващата кутия за трите години на проекта). 
Изработихме дневник на проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: целодневна детска градина №16
адрес: 3000 враца, ул. „полк. кетхудов” №14
тел: +359 92 626240
е-mail: tsdg16@abv.bg

Партньори
училище координатор: Whitestone Primary school, уелс - великобритания
партньори: 1. szkola Podstawowa w Lindowie - полша; 2. Ceip Escola alba - Испания; 3. Istituto Comprensivo 

Indro Montanelli - Италия; 4. scoala Cu Clasele І-VІІІ Cazasu - румъния    
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номер на проекта: 06-BGR01- s2 C01 -  00256 - 1
тип проект: училищен
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

музиКа и изКуства - меЖдународен езиК

цели:
• Използвайки езика на музиката и изкуствата, деца и учители да си сътрудничат и да общуват с партньорите от други страни; 
• да творят заедно, като развиват умения, свързани с изкуството; 
• да се докоснат до изкуството чрез естетиката и на другите страни, без да се ограничават само в дейностите на собственото си 
училище;
• да се запознаят с нови идеи, съвременни технологии и културни събития; да се научат как да изучават приликите и разликите 
в културата на различните страни;
• да се запознаят с новите технологии в изкуството. 
дейности:
• Изучаване, събиране и класифициране на информация и изготвяне на презентации по темите: фолклор, традиции и обичаи, 
празници, развлечения, музика, танци, игри, занаяти и носии, архитектура и модерно изкуство на различните държави; 
проектиране и създаване на уебсайт на проекта; информационни кътове, брошури, изработване на продукти на приложното 
изкуство от учениците, организиране на изложби;  разпространение на резултатите от проекта, крайните продукти и примери 
за добри практики сред партньорите, други училища и местната общност;  работни срещи по проекта;  посещение на музеи 
„стара варна” и етнографски музей. 
мобилности:
град солун - гърция с 2-ма учители и 2 деца;
 град букурещ  и град фоксани - румъния,  двама учители;  
 учителски обмен в град анкара - турция, двама учители.
резултати:
уебсайт на проекта - www.music-arts.eu; мултимедийни презентации и видеоклипове, снимки; изложби на творби приложно 
изкуство, изработени от учениците;  заснети представления и концерти;  информационни кътове; празници концерти и 
развлечения за децата; публикации в пресата. 

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: частна детска градина „малкият принц”
адрес: варна, к-с „чайка” до бл.19
тел: +359 52 300 514
е-mail: www.TheLittlePrinceschool.com

Партньори
училище координатор: 40th Primary school of Thessaloniki - Greece
партньори: 1. The Little prince” kindergarten - Bulgaria

2. senkik elementary school - Turkey
3. scuola Media statale s. Francesco d’assisi - Italy
4. Liceul de mizuca si arte plastice “Gheoghe Tattarascu”- Focsani, Romania
5. C.E.I.P.”Jose plata” - spain
6. scoala cu clasele nr103 - Romania
7 Lieporiu Vidurine Mokykla - Lithuania
8. Warminsko- Mazurskie - Poland
9. Gemeinschaftshauptschule alfter-Oedekoven - Germany
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-000204-1
тип проект: училищни партньорства
целева група: деца от предучилищна възраст, учители, родители

наименование на проекта:

нашата оКолна среда и Култура  -  да ги отКрием заедно

цели:
• да мотивираме децата да откриват себе си, своята култура и  традициите на своя народ; да ги сравняват с бита, културата 
и традициите на другите европейски народи;  да са готови да живеят в здравословна околна среда; да ги възпитаме в духа 
на европейското гражданство, чувство на толерантност и уважение към различните култури, историческо наследство и 
традиции на страните партньори. насърчаване на приятелствата между партньорите. създаване у децата на усещането за 
принадлежност към ценностите на европа.
• мотивиране за подобряване на езиковата и комуникативната компетентност на всички участници в проекта. насърчаване 
на децата да търсят и събират информация и материали, представящи културата и традициите на  страните партньори. 
подобряване на възможностите за използване на новите информационни технологии от децата и учителите.
дейности:
• приобщаване на педагогическата колегия и децата към работата по проекта;
• Изработване на материали, представящи всяко училище, страната - герб, флаг, химн; образователната система; родният 
град и т.н. и представянето им пред партньорите;
• провеждане на игри и труд сред природата и  работа с природни материали;
• Изработване на коледни подаръци за партньорите по проекта;
• събиране на информация и материали за празниците и традициите от миналото и настоящето;
• Изработване на книжки: “работим сред природата през есента, зимата и пролетта”, ”любими детски игри сред природата 
през есента, зимата и пролетта”, ”любими детски и традиционни рецепти - есен, зима, пролет”.
• Изработване на CD-ROM  с културни и исторически забележителности от района и изпращане на партньорите;
• Изработване на CD  за работата по проекта
• разпространение на цялата информация за проекта чрез уебсайта на училищата;
• представяне на резултатите от проекта пред местната общност, родителите и другите училища чрез местната   преса, 
телевизия, интернет и т.н.
мобилности:
организационна  среща - гр. добеле, латвия - октомври 2006г., 4-ма преподаватели; работна среща - гр. казанлък, българия 
- май 2007г. предстоят работни срещи във  финландия,  Испания, българия  и латвия.
резултати:
книжки: “работим сред природата през есента, зимата и пролетта”;  ” любими детски игри сред природата през есента зимата 
и пролетта”;  ”любими детски и традиционни рецепти - есен, зима, пролет”. CD за работата по проекта. албум със снимков 
материал за дейностите по проекта. опитно поле с овощна и зеленчукова градини.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: цдг „мечо пух”
адрес: 6100 казанлък, ул. “старозагорска” № 6
тел: +359 431 62369
е-mail: Mechopuh_kz@yahoo.com

Партньори
училище координатор: Dobeles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “spodrība”  - гр. добеле, латвия
партньори: 1. Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Valodiņa” - гр. добеле, латвия

2. Päiväkoti Pernontie 31 - гр. турку, финландия
3. C.E.I.P. COMaRCaL saN MIGuEL - гр. мурсия, Испания
4. Oдз „мир” - с. бузовград, българия



34

номер на проекта: 06-BGR01- sO2CO1 - 00181 - 1
тип проект: училищно партньорство
целева група: ученици, учители, родители

наименование на проекта:

и най-малКите могат да бъдат европейци

цели:
развиване на съзнание за национална и европейска идентичност; опознаване на културното наследство на партниращите и 
други страни в европа; развиване на толерантно отношение към националните и етнически различия. 
дейности:
• подпомагане на децата при развитие на съзнанието за регионална идентичност в контекста “ моят град - моята малка родина”. 
провеждане на цикъл от дейности, развиващи творчески умения у децата. създаване на контакти с хора, представляващи културния 
елит на града. организиране на състезания и излети до забележителни места. организиране на изложби. детско творчество (рисун-
ки и приложно изкуство). беседи и интервюта на тема: “градът през очите на детето”. обогатяване на познанията за националните 
традиции и културно наследство. Идентифициране и назоваване на националните символи. запознаване с картата, историята и съв-
ременността на собствената страна. разширяване познанията на децата за европа, имената на континенти и европейски държави. 
Интересни факти за европейски страни. утвърждаване чувство на уважение към индивидуалните и национални различия и особе-
ности (концепция за дружба, взаимно приемане, толерантност). запознаване с европейската флора и фауна. създаване на албум с 
представителни изображения на архитектура, природни феномени, растения и животни на различни европейски страни. участие на 
децата във викторини и изложби с детско творчество, посветени на европа. (какво знам за европа?) 
• организация на спортни и интелектуални състезания. запознаване с традиционни изкуства, песни, танци на други европейски 
страни. активизиране на Интернет кореспонденцията между децата . включване на познавателни елементи, свързани с европа 
и европейското гражданство. аудио записи на песни. видеоклипове, представящи традиционни танци и подвижни игри.
мобилности:
февруари 2007г. - троа, франция - 3-ма преподаватели; май 2007г. - гданск - полша - 2-ма преподаватели.
резултати:
Изработване на общ информативен компактдиск, в който учители и деца работеха по зададени теми, представени на английски 
език, съдържащ информация за всички дейности на партньорите през изминалите 3 години, за начина, по който всяко от 
училищата въвежда европейската тема в своята учебно-възпитателна практика, и за влиянието на проекта върху европейското 
самосъзнание на децата. мултимедийната част на компакт диска включва: “книгата коменски”, съдържаща изчерпателен 
илюстративен и информативен материал за работата на отделните партньори. проектен уебсайт http://www.eurekol.net/, с 
редовно актуализирана информация; мултимедийни презентации, фото- и картинни албуми, календари и дипляни. албуми с 
обяснителни текстове, представящи тематично детско творчество и резултати от състезания. видеоматериали и аудиокасети. 

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: чдг “приятел на детето”
адрес: софия - 1504, ул. “кракра” 19
тел: +359 2 9442918
е-mail: friend@mail.bol.bg

Партньори
училище координатор: Przedszkole Maiske 214, лодз - полша
партньори: 1. 1. чдг “приятел на детето”, българия

2. Ecole maternelle Paul Bert - франция
3. Ecole maternelle des Cumines - франция
4. MPI De Mast, - белгия
5. ysgol Bodfari  - уелс
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00085-1
тип проект: училищен проект
целева група: учители

наименование на проекта:

имало  едно  време...

цели:
• да направим нашите деца по-осведомени и отворени към другите народи и култури. да формираме у тях съзнание на 
граждани на обединена европа.
• да спомогнем за интеркултурното сътрудничество между деца и учители от пет различни европейски държави. 
• да стимулираме детския интерес към нашето фолклорно богатство чрез учебната програма и допълнителни дейности.
• да дадем равни шансове на всяко дете свободно да се запознае с ценностите на българския фолклор и да участва в 
проектните дейности.
дейности:
• Изработване на  презентация на детската градина и представянето й пред партньорите от проекта. създаване на Интернет 
страница на институцията и представяне на материали, свързани с проекта и дейностите. запознаване на децата с типични 
български народни приказки и илюстрирането им. размяна на приказки с илюстрации и с текстове с останалите партньори. 
Изработване на кукли-персонажи от приказките и размяна между партньорите. Изработване на обща брошура, включваща 
от всяка държава партньор по една приказка, илюстрирана и преведена на работния език на проекта. Изработване на карна-
вални костюми на персонажи от приказките - свои и чужди. провеждане на карнавален парад с костюми. драматизиране на  
приказките от проекта и представянето им пред по-широка публика. Изработване на общ компактдиск с представленията на 
всички деца от петте партниращи държави.
• през втората проектова година: 
Издирване и подбор на народни игри, типични за региона. пробиране от децата.
Изработване на календар със снимки и описания на игрите на работния език на проекта. Издирване и подбор на народни 
песни от региона, изпълнени от децата и записване  на общ компакт-диск с партньорите. 
мобилности:
ноември 2006г. в град сливен, българия; май 2007г.в град санта круз де тенерифе, остров тенерифе, Испания - 3-ма препо-
даватели.
резултати:
Интернет страница на детската градина, която предстои да обогатяваме с материали от развитието на проекта www.sinchets.
hit.bg.  брошура с приказки, илюстрирани и написани на националните ни езици и на работния език на проекта.  дискове със 
записи от дейностите през първата година - драматизации на приказките, карнавален парад и илюстрации.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: целодневна детска градина „синчец”
адрес: 8800 сливен, ул.”хан крум” 37
тел: +359 44 623259
е-mail: sinchets@abv.bg

Партньори
училище координатор: agrupamento Verticalde Escolas Michel Giacometti - Lisboa e Vale do Tejo - Portugal
партньори: 1. scoala cu clasele i - viii nr. 11 ‘ George  Tutoveanu Barlad - Romania

2. Istituto  scolastico Comprensivo statale 3° Polo, Gallipoli - Italy
3. Colectivo de Escuelas Rurales “anaga”, santa Cruz de Tenerife - spain
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C03-00027-1
тип проект: училищни партньорства
целева група: деца, учители, директор, родители

наименование на проекта:

чрез училиЩната програма Към традиционната средиземноморсКа диета 
и полезни хранителни навици - храна@здраве

цели:
• поощряване общуването; активно участие; културно обогатяване между деца и учители; подобряване на учебната среда, 
подсилване на европейския й характер;
• поощряване грижата за здравето чрез образование - деца, учители, семейства;
• подпомагане изразяването и творческите умения на  децата, рециклиране на хартия, поощряване интеграцията на деца 
със специални образователни потребности;
• мотивиране на деца и учители да опознаят   европейски езици и култури;
• поощряване използването на нови технологии за комуникация.
дейности:
• комуникативни дейности: между деца и  учители: e-mails, обикновени писма, картички; работни срещи с родителите, 
относно здравословното хранене и заболяванията; видеокасети от нашите училища, така се  поощри  детската мотивация  за 
създаване на   европейски приятелства, разбиране и изучаване на английски език.
• здравословни навици: приготвяне на здравословна  храна: сезонни менюта с   плодове, хляб, зехтин, ядки, бадеми, 
фрешове; родителите прилагат менюто и обменят знания; въведохме  междинна плодова закуска в 10ч.
• творчески и артистични дейности: организирахме състезание за лого на проекта, изложба от всички страни. картини от 
нашите дейности, колажи,  украси, така децата се чувстват като част от проекта, но и приемат рециклирането като грижа за 
околната среда. 
мобилности:
учебно посещение на трима участници в гр. лос сантос меймона - Испания, (11.11.07г.-17.11.07г.); 
подготовка и посрещане на партньорите в гр. казанлък, българия (01.06.07 -06.06.07г.); 
среща по проекта  в гр. бузау-румъния -  6-ма преподаватели.
резултати:
видеокасета (DVD) с информация за страната, града, детската градина и основни дейности; лого на проекта (спечелено от 
българско дете); рециклирана хартия и  предмети, изработени от нея; зеленчукова градина, зелен кът, кът за подправки; 
уебстраница с информация за хода на проекта: http://centros1.mec.es/jesusrom .

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: цдг “снежанка”
адрес: казанлък, ул.“ален мак”, №8, 
тел: +359 431 62554
е-mail: cdgsnejanka_kz@abv.bg  

Партньори
училище координатор: c.e.i.p.”Manuel J. RomeroMunoz” -Испания
партньори: 1. Instituto comprensivo Polo 2 - Италия

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΟΥ - кипър  
3.  “Capitan aviator Mircea T. Badulescu” - румъния
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00015-1
тип проект: училищен проект
целева група: деца, учители, родители

наименование на проекта:

земеделсКите продуКти от региона и тяхното използване в гастрономията

цели:
• опознаване спецификата на хранителните продукти от региона на местоживеене;
• опознаване на традиционните навици и практики в производството на тези продукти;
• опознаване на менюта и ястия - сезонни, празнични, обредни;
• откриване на междукултурните различия;
• откриване на нов начин на живот чрез гастрономията; 
• откриване на продуктовото разнообразие и съпътстващи живота дейности. 
дейности:
• откриване и назоваване на типичните за региона продукти;
• Изготвяне на списък с редовно консумираните продукти от региона; 
• проучване на честотата на продуктова консумация;
• Изготвяне на списък и размяна на названията на различните езици;
• записване на набор от рецепти и размяна между партньорите; 
• откриване на хранителни и диетични качества на продуктите;
• реализация на рецепти с участие на деца , учители, родители;
• посещение при професионалисти-производители, продавачи, готвачи;
• размяна на подправки и продукти;
• организиране на изложби и базари и много други.
мобилности:
франция - Charron -13.11.06г. - 19.11.06г. - двама учители; румъния - хунедоара -17.03.07 г.- 23.03.07г. - трима учители.
резултати:
календар с международни рецепти; сайт на проекта; кулинарна изложба във всяка страна; доклад - участие в националната 
конференция по предучилищно възпитание - град свищов; брошури, представящи работата на всяка възрастова група по 
проекта в българия. проектът е тригодишен и предстоят още две години работа.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: цдг”здравец”
адрес: в.търново, ул.”стара планина” №22
тел: +359 62 654551
е-mail: dgzdravec@abv.bg

Партньори
училище координатор: франция
партньори: 1. Ecoles Elementaire et maternelle-Charron - France

2. цдг”здравец” гр.в.търново - българия
3. Primary school nr 11 Hunedoara - Romania
4. Gradinita cu program prelungit nr.17 Vaslui - Romania
5. Wesside Day Nursery Limited - Hull -  England
6. CILP Jose Montalvo Horcajo stgo Cuenca - spain
7. Direzione Didattica -aulla    Toskana - Italie
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00004-1
тип проект: училищно развитие
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

обединени в разнообразието

цели:
това е многокултурен и многоезиков проект, който цели да съхрани познанието на учениците за тяхното собствено историческо, 
културно и фолклорно наследство и да развие естественото им любопитство към други културни съкровища и света като цяло. 
учителите ще имат възможност да обменят опит в прилагането на фолклора в предмети от учебния план като музика, история, 
изкуства, литература и др., за да поддържат интереса на учениците към техните собствени традиции и да ги накарат да изяват 
желание да се запознаят с това, което другите страни са изложили в културната, арт и фолклорна галерия на европа. учениците 
ще станат по-информирани относно фолклорните традиции, музика, занаяти, танци, носии и т.н. на други европейски държави, 
което е един солиден културен обмен с важно значение за образователния процес. работният език на проекта е английски, което 
дава възможност за прилагане на практика на знанията и уменията от часовете по чужд език.
дейности:
Изучаване, събиране и класифициране на информация и изготвяне на презентации по темите фолклор, традиции и обичаи, 
празници, музика, танци, игри, занаяти и носии; събиране на материали за фолклорната енциклопедия; създаване и пускане 
на уебсайта на проекта; изработване на продукти на приложното изкуство от учениците и организиране на изложби; посещение 
на музей „стара варна”; изработване на информационен кът и брошура.
мобилности:
първата работна среща по проекта за директори и учители се състоя в гр. варна от 8 до 14.11.2006 г.
 втората работна среща - за учители и ученици, се състоя в гр. алкошет, португалия, от 9 до 15.05. 2007 г. (от българска страна 
пътуваха   3-ма учители и 4-ма ученици).
резултати:
уебсайт на проекта (www.vs.edu-varna.com); мултимедийни презентации и ви-деоклипове; изложби на творби приложно 
изкуство, изработени от учениците; заснети представления и концерти; информационен кът; информационен лист (брошура); 
публикации в пресата.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: чеу “малкият принц”
адрес: варна 9005, жк. чайка до бл.19
тел: +359 52 300514
е-mail: office@TheLittlePrinceschool.com

Партньори
училище координатор: чеу “малкият принц” - българия
партньори: 1. Escola E.B. 2,3 El-Rei D. Manuel I  - португалия

2. scoala Cu Clasele I - Viii Nr. 2 ‘Vasile Parvan’ -румъния
3. Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu - турция
4. Direzione Didattica statale silvio Pellico - Италия
5. Escola secundária Da Baixa Da Banheira - португалия
6. Istituto Comprensivo statale “F. Jovine” - Pozzilli - Италия
7. I.E.s. “Miguel Hernández” - Испания
8. Kuoppakankaan Koulu - финландия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00199-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

творчесКи подходи при езиКовото обучение

цели:
• запознаване с училищата партньори - какъв вид училища са, учебни програми, организация на учебния процес и на сво-
бодното време на учениците.
• провеждане на опознавателна среща в софия и уточняване на целите и задачите, стоящи пред партньорите в насока 
измерения, тълкуване и приложение на демокрацията в отделните страни.
• обогатяване на знанията на учениците в теоретичен аспект, практическа насоченост на понятието „демокрация” и неговото 
проявление в отделните страни, какви положителни и отрицателни тенденции те виждат в собствените си страни.
• влияе ли възпитанието върху оценката на действителността и как се преодолява субективната оценка? 
• запознаване на учениците с различните измерения и приложения на демокрацията в родната страна и в страните парт-
ньори - германия, финландия.
дейности:
• основната дейност в първия етап на проекта е изготвяне и заснемане на 15-минутен  видеофилм, който представя знанията 
и опита на  нашите ученици за демокрацията в българия, тяхната гледна точка за положителните и отрицателните й страни, 
наблюдавайки приложението и развитието на демокрацията в съвременна българия.  
• организиране на изложба на ученически  рисунки, създаване на календар с рисунки за страните партньори за 2008 г.
мобилности:
посещение във финландия  в края на месец април 2008 г
резултати:
филм с продължителност 45 минути; 
календар с рисунки на деца за 2008 г от училищата партньори.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: частно немско училище „веда”
адрес: ул. „марин дочев христов” № 5
тел: +359 2 9311467
е-mail: info@vedabg.com

Партньори
училище координатор: Gymnasium Wolnzach - германия

адрес:sportweg 10, 85283 Wolnzach
телефон: +49  8442 92460
факс: +49 8442 924670
е-mail:gymnasium-wolnzach@t-online.de

партньори: 1. чпг „веда” - българия
2. uudenkaupungin Lukio - финландия
адрес: Vikaistenkatu 3/23500 uusikaupunki
телефон: 02845 15247
факс: 02845 15444
е-mail: ukilukio@uusikapunki.pi
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C01 - 00056-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

да бъдем европейци - създаване на европейсКи КодеКс на   поведение 

цели:
училищен проект, включващ три европейски държави. целта му е формирането на достойно европейско гражданско съз-
нание въз основа на традиционните европейски ценности. общите ценности и идеали на нашите европейски държави ще 
бъдат основа за един каталог на ценности и създаването на кодекс за поведение на бъдещите граждани на европа. ще бъдат 
насърчавани уважението, толерантността и взаимното разбиране. обмен на добрите практики между партньорите трябва да 
насърчава позитивни промени в поведението на младите хора от различни държави.
дейности:
•	 Проучване	и	създаване	на	база	данни	(провеждане	на	разследвания,	проучвания	в	библиотеки,	вестници,	архиви	и	др.);
•	 Създаване	на	уебсайт	и	въвеждане	на	всички	събрани	от	учениците	данни;
•	 Организиране	на	работна	среща	през	септември	2006г.	в	Бургас,	България;
•	 Създаване	на	форум	за	дискусии,	обмяна	на	опит	и	информация;
•	 Използване	на	интернет	комуникациите		за	обмяна	на	информация	между	учениците;
•	 Организиране	на	работна	среща	в	Кеми,	Финландия,	на	учители	и	ученици	за	оценка	на	постигнатото;
•	 Организиране	на	обмен	между	ученици	и	учители;
•	 Организиране	на	семинари;
•	 Организиране	на	изложби;
•	 Организиране	на	конференция	за	презентация	на	резултатите	-	ежегодно	и	в	края	на	проекта.
мобилности:
среща по проекта на партньорите в бургас. представяне на участващите държави и училища. тържество “откриване на 
седмица на проекти коменски”. експедиция на ученици и учители до село бръшлян - резерват в странджа планина. работна 
среща на партньорите в кеми. презентации на тема “християнски морал и модерно поведение”. дискусия на тема “модерни 
технологии и стереотипи в поведението на младите хора”. Oпознавателни срещи и съизмерване на различни аспекти от 
живота във финландските училища.
резултати:
Eсета и презентации на тема “какво означава да си европеец”; изложба “да се обличаме като европейци”; дискусия на тема “Има 
ли европейска култура на поведение”; web site goingeuropean.org, листовки и CD-ROM с европейския кодекс на поведение.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: гпае “гео милев”, бургас
адрес: 8012 бургас, к-с “зорница”
тел: +359 56 862945; 862949
е-mail: gpae_geomilev_burgas@abv.bg

Партньори
училище координатор: гпае “гео милев”, бургас
партньори: 1. саувосари праимъри скуул кеми - финландия

sauvosaari@kemi.fi
2. гимназия “граф мюнстер” байройт, германия     
Gmg - Bayreuth@online.de
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номер на проекта: 06-BGR01-s2с01-00081-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

стойностното разнообразие на нашето Културно наследство

цели:
• разглеждане и обсъждане на традициите в различните страни: традиционни фестивали/чествания (през първата година), 
народни приказки и предания (през втората година), култури на малцинствените общества (трета година на проекта);
• сравняване на традициите на страните, участващи в проекта, успоредно с търсене на общи източници и установяване на 
причините за запазването им или за тяхното изчезване;
• Изследване на значението на културите на малцинствата;
• оценяване богатството на културното многообразие в нашето общество и осъзнаване на важността от запазването на това 
наследство за бъдещите поколения.
дейности:
• събиране на материали за  размяна с партньорите за традиционни празници и чествания за всяка страна;
• проиграване на един традиционен празник от всяка държава, който беше  записан като видеоклип: баба марта за бълга-
рия, денят на мартин - латвия и турски народен танц;
• създаване на плакат с традиционни празници и чествания за всяка от страните;
• създаване на комбиниран календар с рисунки на учениците, представящ празници от българия, латвия и турция;
• попълване на формуляри за оценка на проекта.
мобилности:
гр. свищов, българия - 4 учители и 10 ученици от българия, 4 учители от латвия, 6 учители и 2 ученици от турция.
гр. аксарай, турция - 4 учители от българия, 3 учители и 6 ученици от латвия, 7 учители и 12 ученици от турция.
резултати:
Информационна брошура от всяка институция;
плакат с традиционни празници за всяка държава;
комбиниран календар с ученически рисунки за празниците на всяко училище;
мултимедиен CD-ROM, съдържащ запис на дейностите на всички институции;
уебсайт на проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: държавна търговска гимназия „димитър хадживасилев”
адрес: ул. „д. хадживасилев” № 11, гр. свищов 5250
тел: +359 631 64384
е-mail: office@dtg-svishtov.com

Партньори
училище координатор: държавна търговска гимназия „димитър хадживасилев” - българия
партньори: 1. основно училище „селчук” - турция

2. основно училище „закумуиза” - латвия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO3 00056-1
тип проект: училищно партньорство 
целева група: учители

наименование на проекта:

It’s Easy! - лесно е!

цели:
• да насочим вниманието на преподавателския състав към важността на Икт; 
• да вдъхновим учителите да използват Икт в работата си;
• да подобрим качеството на методите на преподаване;
• да включим колкото е възможно повече учители в използването на Икт в ежедневната им преподавателска работа.
дейности:
• Изработване материали за провеждане на анкети;
• провеждане анкети за проучване на базисното състояние на съществуващите нагласи и практики, касаещи използването 
на Икт от учители и ученици;
•  споделяне, обработване и оценяване на събраните данни по електронна поща и видео- конферентна комуникация;
• проучване на съществуващия софтуер, като се насочи вниманието върху специфичните нужди, определени от резултатите 
на анкетите;
• обучаване на учителите ефективно да използват Икт в класната стая;
• Изграждане на съвкупност от полезни средства и материали, които да са в помощ на учителите.  всяко училище партньор 
фокусира вниманието си върху една тема/предмет в зависимост от спецификата на самото училище;
• апробиране на изработените материали върху целеви групи и оценката им;
• оценяване на настъпилите промени в методите на преподаване.
мобилности:
15
резултати:
уебстраница и брошура, изработена от всичките училища, включваща резюме на проекта, насоките и резултатите от него, 
както и културната среда във всяко от партниращите училища;
ресурсна банка от готови, лесни за използване он-лайн материали, които да се прилагат във всички участващи институции;
учебни единици на CD ROM, върху избраната от всяко училище тема;
училищни календари.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: ег „пейо яворов”
адрес: ул. “бойка войвода” № 20 , силистра
тел: +359 86 824174
е-mail: p.yavorov@gmail.com

Партньори
училище координатор: Liceo Ginnasio statale  Marco Foscarini,  венеция - Италия
партньори: 1. seminarieskolen, aalborg - дания

2. 159 оу “васил левски”, софия -българия
3. slåtthaug ungdomsskole, Bergen - норвегия
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номер на проекта: 06-BGR01- s2CO1-00108-1
тип проект: партньорства
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

да бъдем европейци

цели:
да открием и предадем на поколенията нашата собствена култура; опознаване на европа с помощта на изкуството й, музика-
та й, историята, характерните места, фестивали и обичаи; изграждане на европейска идентичност. 
дейности:
• през тази година учениците имаха за задача да изучават и сравняват своята придодна и културна среда на регионално ниво, 
за да определят това, което съставлява нашата европейска специфичност. установи се обмен между училищата партньори по 
пощата, чрез форуми и образователен чат. създаде си виртуално училище, в което се обучава, дискутира и обменя информация.
• това, което се учи в часовете по информационни технологии (Powerpoint, Windows Movie Maker works),  бе приложено на 
практика при разработване на продуктите по проекта. Използват се като инструмент за общуване чуждите езици, които са научени 
в час. написани са дефиниции на ключови думи на чуждия език за проекта и са направени речници (многоезичен, тематичен, 
мултимедиен). направени са 200 CD и 10 DVD, включващи материал, създаден по време на пътувания с цел събираческа и 
изследователска дейност;
• участниците в проекта направиха 5000 снимки на района, в който живеят, и по този начин се научиха да се вглеждат в нещата 
около тях и ги опознаха по-реално. проведоха се интервюта с хора, работещи в  училище, в градската управа и в организации в 
нашия град - по този начин проектът зае максимално висока позиция и привлече съмишленици и помощници. • с помощта на 
регионална инспекция по околната среда и водите се изучават проблемите на замърсяването. по наша инициатива почистихме 
екопътека крушуна, което бе отразено в  национален ефир. участниците  написаха  общи  разкази  в реално време чрез Интернет. 
българските ученици създадоха компютърна игра, включваща материали, изпратени от англия, франция и Италия. Изработване 
на картинно табло, постер с природни материали, пана. работа  в малки групи и предаване опита от по-големите ученици (17год.) 
на по-малките (8 год.).
мобилности:
франция - 2-ма преподаватели; англия - 1 преподавател и 5-ма ученици
резултати:
три части на галерия са създадени във форумите PHaRе и VIVa; дискусии в Интернет; акция за разделното събиране на 
боклука; две изложби с художествени произведения; аудио- и видео- продукти; представяне в местните вестници, във 
френски ежедневник в ноял-сюр вилен и пред програма ”хоризонт” на бнр.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: гимназия с преподаване на чужди езици, град плевен
адрес: ул.„александър стамболийски” 22, гр. плевен
тел: +359 64 829043
е-mail: Englishk3@el-soft.com

Партньори
училище координатор: франция
партньори: 1. англия

2. Италия
3. българия



44

номер на проекта: 06- BGR01-s2C01-00225-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

равенство в различието

цели:
основната цел на проекта “равенство в различието” е да бъдем отворени към мултикултурна европа, в която поради истори-
чески и икономически фактори живеят различни общности. осъзнаването на общите ценности и изследването на национал-
ното наследство влияят върху разбирането, че разнообразието е културното богатство на европа и е основа на единството. 
младите хора като граждани на европа да развият умения за противопоставяне на нетолерантността, за уважение на демо-
кратичните права на етносите, населяващи регионите на партньорите по проекта.
дейности:
• проучени културни традиции на етноси, населяващи регион шумен;
• проведени срещи, дискусии, презентации, анкета;
• организирани конкурси за есета и лого, свързани с темата на проекта;
• изготвени и представени мултимедийни презентации;
• приобщени местни организации и фирми с цел сътрудничество. 
мобилности:
в периода от 06.05.2007г. до 11.05.2007г. 4-ма ученици и 4-ма учители посетиха училището партньор в град валенсия , Испания.
резултати:
Илюстрирана информационна брошура;
календар CD за 2008 г.;
значки с логото на проекта;
компакт дискове, съдържащи презентациите на учениците, информационен материал,   проведената анкета;
публикации в училищните вестници;
постер;
разделители за книги.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: гимназия с преподаване на чужди езици “никола вапцаров”
адрес: град шумен, бул. „мадара” №36
тел: +359 54 860061
е-mail: gpche_shu@abv.bg

Партньори
училище координатор: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, бялисток - полша
партньори: 1. Integrierte Gesamtschule „Friedrich-Wilhelm- Raiffeisen“, хам/зиег - германия

2. Instituto Enseñanza secundaria Enric Valor s/N, валенсия - Испания
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C02-00005-1
тип проект: езиков 
целева група: ученици, учители, родители

наименование на проекта:

световната младеЖ. демоКрацията и младите хора

цели:
усъвършенстване на езиковите и комуникативни способности на английски, полски и български език; изграждане на кри-
тически подход на мислене и активно отношение към света чрез познаване на връзката между индивидуалните права и 
гражданските задължения;  характеристика на полския и българския подход към демократично общество; създаване на 
независимост в изследователската работа на учениците чрез Интернет и  чрез посещения в различните институции и разго-
вори с техните представители; задълбочаване на сътрудничеството между учители по различни предмети, за да обединят 
усилията си за постигане на обща цел;  развиване на умения и методи за работа в екип.
дейности:
анкети за най-често спазваните и най-често нарушаваните правила в училище; срещи с местните власти; посещения на важ-
ни в исторически аспект места и паметници; училищна драматизация: „европа - люлка на демокрацията”; дебати по теми по 
време на посещенията и извън тях; писане на есета, определени от общата тема, подтеми и презентаци.  
мобилности:
18.09 - 25.09.2006г  - работна визита в училище „ст.сташиц” град завиерчие, 
16.10 - 29.10.2006г. - ученически обмен в училище „ст.сташиц” град завиерчие, полша.
28.03 - 03.04.2007г. - работна  визита в гпче „н. вапцаров” град шумен, българия
23.04 - 06.05.2007г. - ученически обмен в гпче „никола вапцаров” град шумен, българия
резултати:
Интернет страница с информация за  полша и българия, завиерче и шумен; 
форум, галерия със снимки от срещите;  
CD и фотоалбуми на визитите в полша и българия; 
англо - полско - български разговорник за елементарна  комуникация; 
списание, отразяващо темата на проекта и съдържащо есета, разкази, импресии и афоризми.  
тематичен календар за 2008 г.;  
CD албум на обекти в полша и българия под закрилата на юнеско;  
филм (видеоклип) с тематична ориентация; 
тематични табла и плакати със снимки.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: гимназия с преподаване на чужди езици “никола вапцаров”
адрес: град шумен, бул. „мадара” №36
тел: +359 54 860153
е-mail: gpche_shu@abv.bg

Партньори
училище координатор: гпче „никола й. вапцаров” гр. шумен - българия
партньори: 1. професионална гимназия „ст. сташиц”, град  завиерчие - полша
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00070-1
тип проект: училищен
целева група: ученици

наименование на проекта:

легенди

цели:
• фокусиране на вниманието на учениците върху националните легенди.
• стимулиране на ученическото участие в училищните прояви.
• възможност на учениците да споделят своите идеи, креативност и културни особености с други ученици от различни 
страни.
• включване на учениците в творчески мероприятия.
• на учителите е предоставена възможността да провеждат тематично обучение.
• разкриване пред учениците на други култури.
• стимулиране на неформалното преподаване сред учителския персонал.
• стимулиране на обмена на идеи, методи и източници между учителите от различните партниращи си страни.
• усъвършенстване на ученическата изследователска работа, творчество, драматургични и артистични умения.
дейности:
• фокусиране на вниманието на учениците върху националните легенди.
• стимулиране на ученическото участие в училищните прояви.
• възможност на учениците да споделят своите идеи, креативност и културни особености с други ученици от различни страни.
• включване на учениците в творчески мероприятия.
• на учителите е предоставена възможността да провеждат тематично обучение.
• разкриване пред учениците на други култури.
• стимулиране на неформалното преподаване сред учителския персонал.
• стимулиране на обмена на идеи, методи и източници между учителите от различните партниращи си страни.
• усъвършенстване на ученическата изследователска работа, творчество, драматургични и артистични умения.
мобилности:
ноември 2006 г. - санта венера, малта - 6-ма преподаватели; 
май 2007 г.- монтана, българия.
резултати:
20 легенди, по пет от всяка от страните, участващи в проекта, написани на майчиния език на съответната страна (български, 
малтийски, полски и португалски) и преведени на английски.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: гпче “петър богдан”, монтана
адрес: ул.”юлиус Ирасек” 7
тел: +359 96 307108; 306235
е-mail: gpche_mont@abv.bg

Партньори
училище координатор: „св. франциск от асизи”, санта венера - малта
партньори: 1. гпче „петър богдан”, монтана - българия

2. държавна гимназия No 8, лодж - полша
3. училище форте да каза - португалия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C03-00024-1
тип проект: училищно развитие
целева група: ученици: 15-17 години, родители, учители, асоциирани партньори

наименование на проекта:

образование и възпитание чрез взаимодействие меЖду училиЩе и об-
ЩинсКи институции

цели:
• задълбочаване на сътрудничеството на регионално ниво между училището и общинските институции; 
• сътрудничество на европейско ниво за обмен на иновационни практики, свързани с темата на проекта;
• намиране на по-ефикасна стратегия за училищна успеваемост;
• Изграждане на чувство за взаимна отговорност между училище, родители и общински институции за реализацията на 
младите хора.
дейности:
• Изработка, провеждане и анализ на резултатите от анкети “проблемите на младите хора” и “отношения училище - 
родители” с ученици, родители; Power point презентация на резултатите от анкетите;  
• създаване от екип от учители и ученици на мултимедиен продукт, презентиращ страните членки на европейския съюз и 
предоставен на община стара загора за отбелязване влизането на българия в европейския съюз;  
• Изработване на дипляна, популяризираща дейността на проекта;  
• провеждане на ден на родителите;  
• работа на ученическия съвет под ръководството на училищния психолог.за превенция на младите хора от детска 
порнография, проституция и трафик.
мобилности:
гр. форт де франс, франция  25.11.2006 - 30.11.2006 г. 
гр. Исерния, Италия 10.02.2007 - 15.02.2007 г.
гр. васлуи, румъния 10.06.2007 - 15.06.2007 г.
резултати:
анкети: “проблемите на младите хора” и “отношения училище/ родители”;
дипляна “образование и възпитание чрез взаимодействие между училище и общински институции”;
презентации за страните, регионите и училищата участници в проекта;
CD-ROM с всички изработени материали по проекта;
уебстраница www.ecommunaute.lx.ro;
проект за „харта на училищния живот”, раздел ученици.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: гпче „ромен ролан”
адрес: гр. стара загора 6000, ул. „цар Иван шишман” 62
тел: +359 42 604771
е-mail: stef_raykova@yahoo.fr;  iv_sotirova@yahoo.com

Партньори
училище координатор: College Dillon II, остров мартиника - франция
партньори: 1. Escola secundária de santo andre - португалия

2. Liceul Teoretic ,,Emil Racovita’’ - румъния
3. ITs „E. fermi” - Италия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00268-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

за КаКво разКазват КъЩите

цели:
подпомагане интеркултурното разбирателство и насърчаване на сътрудничеството на национално и международно ниво. 
учениците ще станат част от общ европейски проект, ще придобият полезен опит, идеите им ще се осмислят и осъществяват. 
начинът ни на работа  създава предпоставки за  постигане на  познания и осведоменост за това как общественото развитие 
е отразено в архитектурата. важна цел е предоставянето на  полезни стратегии за участие в демократичния процес на съвре-
менното общество. днешните ученици са мениджърите на бъдещето.
дейности:
• проучване на  местно ниво на историята на различни постройки;
• посещения на музеи, библиотека, обществен регистър; 
• срещи с експерти и лектори, специалисти по темата;
• написване на статии и есета едновременно на матерен и на английски език;
• онагледяване посредством  картини, рисунки, модели на къща и т.н;
• Изложби;
• обмяна на опити и идеи между преподавателите;
• посещения  на архитектурни забележителности.
мобилности:
швеция- 3-ма преподаватели; гърция - 3-ма преподаватели.
резултати:
постери;
календар;
модели на сгради;
рисунки, картини, снимки;
презентации на Power-point;
статии и есета;
съвместен website;
Изложби.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: гре “ г.с.раковски “
адрес: 8000 бургас, бул. „стефан стамболов“ 19
тел: +359 56 810104
е-mail: radyna@bginfo.net

Партньори
училище координатор: Rudenschöldskolan - швеция
партньори: 1. гре “ г.с.раковски” - българия

2. József  Gimnázium - унгария
3. 2nd Geniko Lykeio - гърция
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номер на проекта: 06-BGR01- s2CO2-00038-1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

заедно в европа

цели:
този проект ни доближава до приоритетите на европейския съюз, целящи да запазят и благоприятстват културното и езиково 
многообразие на стария континент, приобщавайки  пълноценно новите страни членки. тема от взаимен интерес, която пре-
доставя на нашите възпитаници възможност да усвоят, посредством нетрадиционни методи, чужд език, който, в съчетание с 
познанията, придобити по другите дисциплини, ще приложат в областта на екологията и опазването на околната среда.  
дейности:
• Използване на нетрадиционни дидактически подходи - песни, танци, театър, кухня - при усвояване на езиковите компе-
тенции;
• специално организирани експедиции, чиято цел е опознаването на естествените паркове с различна типология и 
практически занятия за обмен и анализ на получената информация;
• споделяне на виждания относно връзката човек - природа на базата на историческото, културното и икономическо разви-
тие на съответната област;
• посещения на регионални и национални паркове, резервати и защитени зони.
мобилности:
Италия  - рипосто , 25 ученици и 6-ма преподаватели.
резултати:
направа на снимки и клипове за осъществените дейности;
концерт «песните и танците на моите приятели».

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: гре “ г.с.раковски “
адрес: 8000 бургас, бул. „стефан стамболов“ 19
тел: +359 56 810104
е-mail: radyna@bginfo.net

Партньори
училище координатор: Италия
партньори: гре “ г.с.раковски “ - българия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00040-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

нашата Квадратна миля

цели:
създаване на общ уебсайт, където всеки партньор помества материали за местното културно наследство и други характерни 
особености на своя роден край (история, чествания, музика, география, природа, фолклор), което позволява споделяне и 
сравняване на резултатите от работата на партньорите по проекта. организиране на мрежа от партниращите училища, които 
да докажат, че въпреки съществуващите различия, всички имат общи цели и общо бъдеще в европа.
дейности:
Изготвяне и разпространение на анкета сред учениците на тема: „нашата квадратна миля”. резултатите бяха  представени 
във вид на графики и изложения на табло в гимназията. Изготвени са презентации за никулден, бъдни вечер, коледа, нова 
година и йордановден,  качени на общия уебсайт. закупени са материали за часовете по изобразително изкуство. учениците 
рисуваха архитектурни паметници от гр. пазарджик, фигурални композиции, свързани със зимните народни празници, из-
работиха суровачки, мартеници и сувенири за великден. учениците от 11-ти клас посетиха регионалния исторически музей. 
организирахме посещение на кукерски игри в селата лесичово и калугерово, а на патронния празник на училището - 1 март, 
посетихме гроба на к. величков в гр. софия и поднесохме венец. организирахме в етнографския музей боядисване на яйца 
с восъчна техника, характерна за планинските селища от нашия район. записахме дискове и отпечатахме над 100 рекламни 
брошури, представящи нашето участие на международния сайт: www.oursquaremile.eu. всички дейности, осъществявани по 
проекта, бяха периодично представяни пред ръководството на гимназията и педагогическия съвет. те бяха популяризирани 
и сред обществеността в града чрез публикации във в. „знаме”, местния кабелен оператор и сайта на мг „к. величков”.
мобилности:
среща в начално училище страндхутер - гр. ден хелдер, холандия (1-5.11.2007) - 4-ма  преподаватели; 
среща в училище “саулуте” - гр. гаргздай, литва (21-25.04.2007) - 3-ма  преподаватели.
резултати:
анкета, презентации, представени на Front Page на традиционни занаяти и продукти: мартеници, кукерски маски, велик-
денски яйца, местния пазар и как живеем ние. два благотворителни базара. със средствата закупихме спортни пособия и 
посетихме дом за деца в неравностойно положение. картините и суровачките бяха включени в изложба на тема “пазарджик 
и зимните народни обичаи” в етнографската експозиция към регионален исторически музей - пазарджик. Изготвихме фото-
табла за  визита на наши ученици в Италия, за партньорите ни по време на работните срещи в холандия и литва. с текстил-
ни материали бяха изработени кукерски маски и представени на училищната изложба. рекламните дискове, представящи 
нашето участие на международния сайт www.oursquaremile.eu., бяха разпространени в различни училища и институции на 
региона. отпечатахме над 100 рекламни брошури, популяризиращи гимназията и работата по проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: математическа гимназия “константин величков”
адрес: пазарджик 4400, ул.”сан стефано” №1
тел: +359 34 444596
е-mail: mgschoolpz@telecablenet.com

Партньори
училище координатор: гр.ден хелдер - холандия
партньори: 1. природоматематически лицей “франческо севери” гр. фрозиноне - Италия; 2. колеж по тури-

зъм “тони гаярдо”, лас палмас,  гран канария - Испания; 3. начално училище “юкслахден коулу”, 
ямса - финландия; 4. начално училище “саулуте”, гр. гаргздай - литва; 5. основно училище “слад-
ки връх”, сладки връх - словения; 6. математическа гимназия “к. величков” - гр. пазарджик
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00021-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители, родители 

наименование на проекта:

наблюдатели - виртуално европейсКо предприятие за мода

цели:
проектът цели учениците да осъзнаят, че предприемаческите умения са основно качество, от което всички млади хора се нужда-
ят. приобщаване към европейските образователни стандарти и тези в чуждоезиковото обучение. да  се покаже ролята и значе-
нието на изучаването на чужди езици  като непрекъснат цикъл - учене за цял  живот. да се даде  възможност за прилагане на нов 
начин на усвояване на знания и преподаване в различен контекст, като учениците симулират международен екип за проучване 
във виртуално европейско предприятие за мода. да насърчава усъвършенстването на личните качества на учениците, необхо-
дими в предприемаческия бизнес. да способства учениците да използват чуждите езици и новите технологии като средство за 
комуникация. да стимулира професионалното израстване на преподавателите чрез взаимодействие и сътрудничество с други 
училища в европа. да увеличи репутацията на училището в страната и в европа. 
дейности:
проведена бе анкета, която даде възможност на учениците да анализират и разберат гледната точка на различните групи 
потребители и общото и различията във връзка с пазаруването.учениците направиха изследване, на базата на 250 интервю-
та, за да съберат информацията във връзка с анкетата. обобщаваше се информация за развитието на проекта, чрез e-mail и 
общата платформа MOODLE.
мобилности:
ноември 2006 г. проектна среща - вила франка де шира, португалия;
април 2007 г.  проектна среща - манхайм, германия.
резултати:
анкета за потребителските навици в европа,  първоначално изготвена от всеки партньор, обобщена по време на първата 
среща в португалия и преведена на съответните езици. Изготвени диаграми, графики и схеми, обобщаващи резултатите от 
анализираните 250 анкети, представени в манхайм, германия. Изготвени  табла по случай  международния ден на жената 
и проектните срещи. Изложба на  снимки, статии, карти, по време на деня на отворените  врати в училище  (23 май 2007 г.), 
свързани с дейностите по проекта.  създадена Интернет страница http://www.viewers-fashion.eu/. 

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: национална финансово-стопанска гимназия
адрес: ул. “розова долина “1, софия 1421
тел: +359 2 8662013; 8661309
е-mail: dir@nfsg.online.bg

Партньори
училище координатор: национална финансово-стопанска гимназия, софия - българия
партньори: 1. Max-Hachenburg-schule Mannheim, манхайм - германия

2. Escola secundaria de alves Redol, вила франка де шира - португалия
3. LP Le Grand Cerf, безон - франция
4. Grupul  Şcolar “aurel Vlaicu’, клуж-напока - румъния
5. alapli  anadolu  High  school, алапли - турция
6. Liceo Linguistico “san Pellegrino”, римини - Италия
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C01-00154-1
тип проект: многостранни училищни партньорства
целева група: ученици, учители, родители 

наименование на проекта:

измерения на европейсКото единство (историчесКо наследство и съвре-
менно развитие)

цели:
• основна цел на  проекта бе да създаде нови форми на сътрудничество между ученици и учители от различни страни, го-
ворещи на различни езици, живеещи при различни условия. през първата фаза на проекта, където дейността ни беше орга-
низирана в работа по темата “античното наследство и неговите съвременни проекции”, учениците от партниращите училища 
бяха ангажирани в културно-лингвистични и исторически проучвания за установяване на общи основни обществени идеи и 
тяхното развитие в модерните демокрации в различни части на европа. сред приоритетите на проекта от особена важност бе 
срещата с другостта от една страна, а от друга - осъзнаването на едно базисно езиково и историческо единство на народите 
на европа, което представлява реална основа на образованието за по-добро европейско гражданство. 
на тази обща цел бе подчинен практическият аспект на проектните дейности, чийто основен стремеж бе чрез езиков и идеен 
анализ на преамбюла на европейската конституция, учениците да развият умения за съпоставителен анализ на езикови, 
идейни и културни факти, да осъзнаят себе си и своя народ като граждани на европа. работата по съставянето и оформлението 
на сборник с есета, създадени в хода на проекта, целеше формирането на практически умения за създаване, редактиране 
и разпространение на подобен тип продукти, усвояването на специфичен софтуер за обработка на снимков материал и 
предпечатна подготовка и най-активното използване на новите информационни технологии, за получаване и изпращане на 
готовите текстове, както и за общуване с партньорите, което се осъществи изцяло по Интернет.
дейности:
• разработване на темата “античното наследство и неговите съвременни проекции”;
• подготовка за срещата на участниците в тистед, дания: събиране на материали за мултимедийни презентации, които 
представят нашето училище, нашата столица и нашата страна като носители на богато антично наследство, култура и 
възможности за разнообразен туризъм;
• работа върху крайните продукти и отчетните материали.
мобилности:
проектна среща (учители и ученици) в град тистед, дания (17-23 март, 2007г.).
резултати:
портфолио, съдържащо есетата по теми, произтичащи от съдържанието на преамбюла на европейската конституция; дизайн 
на корицата на бъдещия сборник “Измерения на европейското единство”; кратка мултимедия “ние изследваме корените на 
европейското единство”; отчет за проектните дейности, изнесен пред събрание на педагогическия съвет, както и пред членовете 
на функциониращия в гимназията “европейски клуб”; отчет на координатора за хода на проекта, съгласуван между партньорите 
на работния семинар в тистед; уебсайт  на проекта, създаден от българския координатор (http://freewebs.com/ngdek).

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: национална гимназия за древни езици и култури “константин кирил философ”
адрес: софия 1360, ул.  „баба” 16
тел: +359 2 8273006
е-mail: ngdek.bg@gmail.com

Партньори
училище координатор: нгдек - българия
партньори: Thisted Gymnasium & HF-Kursus - Denmark; 2. Escola secundária/3 aurélia de sousa - Portugal
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00262-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици и учители

наименование на проекта:

да опознаем музиКата в европа

цели:
• основна цел: учениците да обогатят чрез музиката познанията си за другите европейски страни, като общуват с връстниците 
си от партниращите училища. по този начин да ги приобщим към света  извън границите на нашата държава и да ги подтикнем 
към създаване на трайни приятелства, основаващи се на еднакви музикални вкусове и предпочитания.
конкретни цели:
• да мотивираме учениците за търсене на нови знания в различни области чрез включване в изследователска дейност;
• да задълбочим и разширим знанията и вкусовете им към изкуството; 
• да окуражим учениците да научат езика на музиката, като се докоснат до различни музикални инструменти;
• да научат за  музикалното наследство  и културата на партниращите страни;
• да представи нови методи за учене, базиращи се на изкуството.
дейности:
• запис на открит урок по музика с превод на английски език;
• задълбочено проучване дейността на училищен хор, инструментален или танцов състав и представяне на дейността му;
• запис на музикални изпълнения на ученици и обмен;
• Изложби, представящи национални музикални инструменти и костюми в партниращите страни;
• календар на празниците, свързани с музиката в петте страни;
• публикуване в училищните уебсайтове на материали по проекта;
• викторина на тема “музиката в европа”;
• ученическа кореспонденция.
мобилности:
словакия -3-ма преподаватели; полша - 2-ма преподаватели.
резултати:
DVD с уроците по музика в петте страни - обобщава се от българското училище;
CD с обща презентация на проведените проучвания - обобщава се от словашкото училище;
DVD с музикални изпълнения на ученици от петте страни - обобщава се от румънското училище;
календар на музикалните празниците - обобщава се от полското училище
CD с обща презентации на народните инструменти и костюми - обобщава се от гръцкото училище.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: начално училище „св. софроний врачански” 
адрес: враца, ул.” стоян кялъчев” 2
е-mail: sofronii@m-real.net

Партньори
училище координатор: ну „св. софроний врачански” гр. враца - българия
партньори: 1. szkoła Podstawowa im. armii Krajowej - полша 

2. scoala Generala Polovragi - румъния  
3. 52nd Primary school of Iraklion - гърция 
4. Základná Škola Levice - словакия 



54

номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00214-1
тип проект: училищно партньорство 
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

наблюдатели - виртуално европейсКо предприятие за мода

цели:
• да накара учениците да се запознаят и опазят общото природно наследство, уникалната природа на европа за бъдещите 
поколения.
•	 Да	съдейства	за	изграждане	у	младите	европейци	на	единна	ценностна	система,	ориентирана	към	опазване	и	обогатяване	
на околната среда. 
•	 Чрез	 изучаване	 на	 връзките	 и	 зависимостта	 между	 живата	 и	 неживата	 природа,	 запознавайки	 се	 с	 последствията	
от замърсяването на околната среда да даде възможност да се предприемат за нейната защита мерки, съобразени с 
директориите, приети от европейския съюз
•	 Чрез	изучаване	на	околната	среда	учениците	да	се	запознаят	с	уникалната,	разнообразна,	но	еднакво	уязвима	европейска	
природа.
дейности:
• Изготвяне CD, презентации, пратки, е-mail до всички партньори;
• лична кореспонденция между учениците, като на всяко дете е определен ученик кореспондент от училище партньор по 
проекта;
• Изработване на нагледни материали, постери чрез апликиране и използване на отпадъчни материали - хартия, пластмаса 
и др.
• посещения на резервати, защитени местности, пречиствателни станции, сметище и др.
мобилности:
месец ноември 2006 г. в шатору, франция - 2-ма участници
месец май 2007 г. в пафос, кипър - 2-ма участници
резултати:
мултимедийна презентация на училището;
Изложба от детски рисунки, постери, макети, изготвени от отпадъчни материали;
CD, отразяващ всички дейности, изготвени материали и резултати от работата по проектната тема.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: начално училище „яне сандански” град разлог
адрес: ул. „яне сандански” № 17
тел: +359 747 80236
е-mail: jane_sand@gedimeks.com

Партньори
училище координатор: шатору - франция
партньори: 1. краков - полша

2. удекона - Испания
3. пафос - кипър, бари - Италия
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C01 - 00182 - 1
тип проект: училищен проект
целева група: деца, учители, родители, ръководен състав 

наименование на проекта:

Книгата - отворен прозорец на европа 

цели:
чрез този проект децата ще имат възможността  да приемат отворена покана за откриване на литературното съкровище 
на тяхната страна чрез разгръщане на въображение им. той цели да ги направи чувствителни към културното наследство 
на страната им и на другите европейски страни и да открият литературното изобилие, сътворявайки свои собствени дръзки 
истории. децата да придобият и развият умения за слушане на истории, за разглеждане на илюстрации и развиване на въ-
ображението им и др. децата да усъвършенстват и развиват вербалните си умения за изразяване. възпитаване и развиване 
у децата на умения за разказване, определение, продължение и развитие на историите. да даде на децата начални умения 
за четене. да намери пътища, които да развият тяхното въображение. развиване на чувствителност към опазването на род-
ното и европейското културно наследство. усвояване на умения за слушане на друг език. обмяна, сравнение и развитие на 
методите на учене. 
дейности:
представяне на проекта пред педагогическия екип и местната общественост. организиране на колекция от литература (методо-
логия, традиционни истории, класическа и съвременна детска литература). създаване стая на проекта с кътове на различните 
държави участнички и библиотечни кътове с тяхна литература. Изучаване на български литературни произведения  от жанро-
вете на фолклора, класиката и съвременната детска литература. дейности по изобразително изкуство - илюстрации, колажи, 
изработване на кукли за куклен театър. дейности по музика - песни и танци, свързани с произведенията, дейности по български 
език и литература - свързани със заучаване, преразказване и драматизиране на произведенията. Използване на интерактивни 
методи за презентиране на работата по проекта - DVD, CD, Power Point.
мобилности:
ноември 2006 г. -  гърция - 3-ма души;  май 2007 г. - Италия - 3-ма души.
резултати:
DVD, CD,  4 презентации, куклени и театрални представления пред
родителите, фотоалбуми, информационни табла, стая на европа.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: одз № 6 
адрес: ул. ”ген. жостов” №1, град софия

тел: +359 2 9383034
е-mail: gav20@abv.bg 

     
Партньори
училище координатор: гърцИя
партньори: 1. Италия

2. северна Ирландия
3. румъния
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00253-1
тип проект: училищен
целева група: деца от 5 до 7 год. възраст

наименование на проекта:

детсКото творчество и познание чрез изКуството

цели:
Използване на изкуствата като стимул на детската познавателна активност в предучилищна възраст,  чрез стимулиране на 
детските когнитивни процеси при  прилагане на различни изкуства, да се достигне до оптимални параметри на реализацията 
на учебния план.
дейности:
пълен анализ на учебното съдържание преди реализиране на всяка педагогическа ситуация, въвеждане в учебния процес на 
различни изкуства като стимули на детското възприятие, внимание и памет по време на различни ситуации под педагогически 
контрол. на практика бяха включени всички дейности за реализация на педагогическите ситуации, съответстващи на учебната 
програма и план, в съчетание с различни изкуства за деца с цел стимулиране на тяхната познавателна активност и изграждане 
на нови образователно-възпитателни стратегии в следващите етапи на реализация на проекта.
мобилности:
посещение на детска градина № 52 в гр. крайова - румъния, през юни на 2007 г. от четирима учители на одз 48.
резултати:
CD със записи за онагледяване прогреса на дейностите по проекта, фотоси, обмен на продукти от дейността на децата.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: одз 48 „братя грим”
адрес: ул. „марин христов” № 5, 1233 - софия
тел: +359 2 8320021
е-mail: odz48@abv.bg

Партньори
училище координатор: одз 48 „братя грим”, българия
партньори: 1. GRaDINITa NR. 52, GEORGE ENEsCu NR. 81, 1100, CRaIOVa - DOLJ - ROMaNIa

Telephone: 0040251434103; Fax: 0040251434103
2. TaRTu LasTEaED PÄKaPIKK , address:Tiigi 25, 50410 TaRTu - EsTONIa 
Telephone: 00372736 1590; Fax: 00372742 1065
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00129-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители, родители, ръководен състав

наименование на проекта:

традиционни приКазКи от европа

цели:
• проектът да сближи чрез приказките страни от европа в полза на учители и ученици, които да научат повече за другите 
страни, езици, култури и традиции.
• да се фокусираме върху опознаването на партньорите, техните училища и местната общност.
• да представим и разучим традиционните приказки, митове и легенди от собствените си страни и да ги споделим с 
партньорите си. 
• един от резултатите на проекта да бъде трайно визуално табло във всяко партниращо училище, като създадем гоблен, 
направен от децата, в който са изобразени традиционни приказки.
дейности:
• през октомври 2006 година всеки партньор започна първото представяне.
• работа по дейността “Get To Know Me” - “опознай ме” изработва се и се изпраща анкетна карта до всички партниращи си 
училища. 
• работа по дейността: разработване на презентации „страната - традиции и култура -училището”.
мобилности:
октомври 2006г. - проектна среща в мадрид, Испания.
май  2007г. - проектна среща в кийминки, финландия - 3-ма преподаватели.
резултати:
албуми  със снимки, рисунки, колажи за дейността  „опознай ме”.
CD-презентации - страната, традиции и култура, училището.
публикация в регионален печат за работата по проекта.
презентация на проекта пред родители, местните училища, детски градини и местната общественост.
организирани отворени врати с представяне на материали и дейности по проекта. Изложби със снимки и  детски рисунки.
анкетни карти за учители, родители и деца, в които високо е оценена работата по проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: обединено детско заведение №2  “джани родари”
адрес: 2900 гоце делчев, ул.”михаил даев” 2
тел: +359 751 60312
е-mail: odz@abv.bg

Партньори
училище координатор: Moss Hall Junior school, лондон, англия
партньори: 1. Numero 13, мадрид - Испания

2. Kiiminkijoen Koulu, кимиинки - финландия
3. одз №2 “джани родари”,   гоце делчев - българия
4. Direzione Didattica statale Penne, пене - Италия
5. scuolaElementareParitaria, ливорно - Италия
6. usak Nihat Dulgeroglu Ilkogretim Okulu, юшак - турция
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00018-1
тип проект: училищен
целева група: деца, учители, родители

наименование на проекта:

храненето вчера и днес, туК и другаде 

цели:
да преодолеем предразсъдъците, да открием и създадем общите неща /приликите/; да развием чувство за европейска при-
надлежност, да се запознаем с традициите, обичаите и хранителните навици; да развиваме чувство за единство и обединение; 
да развием способности да променяме възгледите си, да съставяме документи /пана, писма, брошури, анкети/; да създаваме 
предпоставки и възможности за срещи, опознаване на храна, различна от нашата; да се осмеляваме да вкусваме.
дейности:
• събиране и изпробване на готварски рецепти;
• рисуване;
• развиване на географски познания и наблюдателност (запознаване с регионите на партньорите), на научни познания 
(хранителните продукти и нашето тяло), както и на исторически познания (как са се хранели в миналото);
• развлечения с децата - хелоин, ех, че вкусно, витамини зреят в нашите градини, празниците “бъдни вечер “ и “ прошка “.
мобилности:
работна среща №1 - проведена в гр. малмеди, белгия. основна цел на срещата - запознаване с представителите на партниращите 
училища, планиране на дейностите за първата проектна година, запознаване с училището домакин и белгийската образователна 
система.  основни резултати: планирани дейности и изработен график за провеждането им за първата проектна година.
работна среща №2 - проведена в гр. кюстендил, българия. основна цел на срещата - отчет и анализ на дейностите, реализирани 
през първите четири месеца, фиксиране на срокове за изпълнение на следващите дейности от проекта, запознаване с детската 
градина домакин и с българската образователна система.  основни резултати: анализирани дейности и планирани мероприятия 
за втората половина на първата проектна година;
работна среща №3 - проведена в гр. маран, франция. основна цел на срещата - отчет и анализ на дейностите, реализирани през 
първата проектна година, запознаване с училището домакин и с френската образователна система, оформяне на финалния про-
дукт за първата година от работата по проекта.  основни резултати: анализирани дейности и подготвени финални продукти по 
проекта; планирани дейности за втората проектна година.
резултати:
албум с приключенията и откритията на бубул;
представяне на децата, участници в проекта, учебните заведения и регионите;
Изложба за представяне работата по проекта през първата му година.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: одз “мечта”                                               
адрес: 2500 кюстендил, ул.”бузлуджа„ 91
тел: +359 78 550608
е-mail: odz_mechta@abv.bg

Партньори
училище координатор: белгия
партньори: 1. Ecole Communale Fondamentale De Xhoffraix - белгия

2. Ecole Elementaire Jules Ferry - франция
3. Osnovna Šola Kamnica - словения                
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00166-1
тип проект: училищни партньорства
целева група: деца от предучилищна възраст, деца със специални образователни потребности, учители, 

родители
наименование на проекта:

нашата оКолна среда и  Култура  -  да ги отКрием заедно

цели:
• да мотивираме децата да откриват себе си, своята култура и  традициите на своя народ; да ги сравняват с бита, културата 
и традициите на другите европейски народи; да са готови да живеят в здравословна околна среда; 
• да ги възпитаме в духа на европейското гражданство; 
• да  възпитаме чувство на толерантност и уважение към различните култури,  историческото наследство и традициите на 
страните партньори. насърчаване на приятелствата между партньорите; 
• създаване у децата на усещане за принадлежност към ценностите на европа; 
• мотивиране за подобряване на езиковата и комуникативната компетентност на всички участници в проекта; 
• насърчаване на децата да търсят и събират информация и материали, представящи културата и традициите на  страните 
партньори; 
• подобряване на възможностите за използване на новите информационни технологии от децата и учителите.
дейности:
• приобщаване на педагогическата колегия и децата към работата по проекта.
• Изработване на материали, представящи всяко училище и всяка страна - герб, флаг, химн, образователна система; роден град и 
т.н. и представянето им пред партньорите. организиране и провеждане на работни срещи  по проекта с партньорите. 
• провеждане на игри и полагане на труд сред природата. работа с природни материали.  Изработване на коледни подаръци за 
партньорите по проекта.
• събиране на информация и материали за празниците и традициите от миналото и настоящето. Изработване на книжки. 
Изработване на CD-ROM с културни и исторически забележителности от района и изпращане до партньорите. Изработване на CD за 
работата по проекта. разпространение на цялата информация за проекта чрез уебсайта на училищата. представяне на резултатите 
от проекта пред местната общност, родителите и другите училища чрез Интернет, чрез местната  преса, телевизия и т.н.
мобилности:
организационна  среща - гр. добеле, латвия - октомври 2006 г.; работна среща - с.бузовград, общ. казанлък, българия - май 2007г.
резултати:
книжки: “работим сред природата през есента, зимата и пролетта”, ” любими детски игри сред природата през есента, зимата 
и пролетта”, ”любими детски и традиционни рецепти - есен, зима, пролет”; CD  за работата по проекта; албум със снимков 
материал за дейностите по проекта; опитно поле с овощна и зеленчукова градини.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: одз “мИр”
адрес: 6159 с. бузовград, община казанлък, ул. “митко палаузов “ № 48
тел: +359 4355 320
е-mail: оdz_mir@yahoo.fr; nadejda_dr@abv.bg

Партньори
училище координатор: Dobeles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “spodrība”, гр. добеле - латвия
партньори: 1. Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Valodiņa”, гр. добеле - латвия

2. Päiväkoti Pernontie 31, гр. турку - финландия
3. C.E.I.P. COMaRCaL saN MIGuEL, гр. мурсия - Испания
4. целодневна детска градина “мечо пух”, гр. казанлък - българия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00149-1
тип проект: училищен
целева група: ученици, преподаватели

наименование на проекта:

музиКа без граници

цели:
проектът цели изграждане на интернационална, културна общност (чрез създаване на музика), базирана на многообразието и 
различието на страните участнички. той се стреми да представи музиката като универсален език, с помощта на който може да 
бъде разбран всеки човек, независимо от неговата национална принадлежност, тъй като тя (и особено фолклорната) е  изпъл-
нена със съдържание и информация за живота на народа, който я е създал. целта е да се запознаят учениците с музикалните 
европейски и самобитно-национални фолклорни  ценности, за да се преодолеят границите между страните в европа - не само 
държавните, но и икономическите, и социалните, а културните и религиозните различия да се приемат с повече толерантност.
дейности:
• учениците с интерес работят със софтуерните  програми за аудиозапис и дигитална обработка на музикалните произведения, 
търсят в Интернет и събират полезна информация по набелязаните задачи, използват електронна поща, видеоконферентни 
връзки, чат-общуване и английския език като работен език на проекта .
• създаването на авторски песни в определен музикален стил или с елементи от родния фолклор развива творческите 
възможности и креативността у учениците участници в проекта; обогатява познанията им относно  самобитния фолклор и 
предпочитаната музиката в родината им и в страните участнички. в процеса на работа по отделните етапи на проекта децата се 
запознават с регионалните и национални медии (радиостанции, печат, телевизионни канали) и добиват представа за начините 
на популяризиране и разпространение на създадените от тях продукти .
мобилности:
проведени: 22-29.11.2006г. в гр.силвареш, португалия (9 участници);
10-18.10.2007г. в гр.скуодас, литва (8 участници).
предстояща: 1-07.12.2008г. в гр.еркрат, германия.
резултати:
в края на проекта  реализираните  творби (аудио- и видеозаписи на песните и концертните изпълнения, създаденото лого и 
уебстраница на проекта, плакати, снимки и публикации)  на отделните училища ще бъдат събрани и разпространени чрез 
всички  културни институции в местните региони, медии, печат  и обществени организации.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: оу ”димчо дебелянов”
адрес: ул. „кирил и методий” 1, Ихтиман
тел: +359 724 3438; 3487
е-mail: ou2304101@abv.bg

Партньори
училище координатор: „алберт швайцер”- германия 
партньори: 1. училище по изкуствата - литва

2. ”тераш до кришто” - португалия



61

номер на проекта: 06-BGR01- s2C01-00248-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители и родители

наименование на проекта:

чрез истории и предания да опознаем Живота и историята на нашите ев-
ропейсКи съседи

цели:
• централно място в нашия проект заемат историята и културата и свързаните с тях легенди, предания и действителни съби-
тия от различните родни места на партньорите. тези две основни направления - историята и културата - свързват страните от 
европейския континент помежду им. по този начин всички участници в проекта се опознaват и разбират по-добре въз основа 
на приликите и разликите в произхода им.
• децата обичат различните видове истории. започвайки от размяната на истории от ученическия живот (през първата 
година), преминавайки към празниците от годишния календар и стигайки  до историята на родния край, учениците се 
запознават с други култури и начин на живот. докато събират, допълват, променят или дори сами съчиняват различни по 
вид истории, те задълбочават активно своите познания за собствената си култура и исторически корени. чрез сравняване и 
противопоставяне на материалите на отделните партньори децата самостоятелно намират прилики и разлики. в резултат на 
това се научават да приемат, разбират и уважават другите народи и култури.
дейности:
• ежемесечен обмен между всички партньори на истории и снимки от живота в училищата. представяне на материалите чрез 
стенвестник, както и чрез обсъждане на информацията;
• Изготвяне на общ картинен речник, съдържащ всеки месец по четири нови думи с илюстрации към тях, направени от учениците в 
различните училища. представяне на новите думички и произношението им на всички езици на държавите, участващи в проекта;
• установяване на приятелска връзка чрез писма между различни класове от партниращите си училища. разменяне на 
поздравителни картички и авторски пожелания по различни поводи;
• обмен на информация и представянето й пред учениците, учителите и родителите във връзка с училищните системи в отделните 
държави, със системата на оценяване и с патронните празници на училищата;
• подготвяне на годишна книга, представяща моменти от училищния живот на партньорите;
• провеждане на годишна викторина на тема „какво научихме за училищния живот в училищата на нашите партньори?”;
• представяне на дейностите по проекта пред ученици от други училища, местните власти и обществеността на града.
мобилности:
работна среща по проекта в рохожник, словакия; работна среща по проекта в гр. вроцлав, полша
резултати:
ежемесечен стенвестник, даващ информация за училищния живот в училищата партньори; общ картинен речник на петте 
езика на партниращите си училища; годишна книга, представяща всички дейности по проекта и материалите, които са си 
обменили училищата партньори; видеозапис на случки от училищния живот; фотоизложби; презентации на дейностите по 
проекта; Изготвяне на информационна брошура.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: оу “христо смирненски”
адрес: добрич, ул. “отец паисий” 17
тел: +359 58 602823
е-mail: ousmirnenski@yahoo.com

Партньори
училище координатор: Grundschule Burgweinting, регенсбург - германия
партньори: 1. оу “христо смирненски”, добрич - българия; 2. szkola  Podstawowa  Nr 118, вроцлав - полша; 

3. Zakladna  Śkola, рохожник - словакия; 4. Osnovna  Šola Franceta Preserna  Črensovci, чрен-
шовци- словения
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C03-00063-1
тип проект: проект за училищно развитие
целева група: учители, ученици, ръководен състав

наименование на проекта:

училиЩната библиотеКа - център на училиЩния Живот и доКументацията

цели:
• осъзнаване ролята на училищната библиотека като място  за подготовка и изследователска дейност на ученици и 
учители;
• развиване на интереса на учениците към родната и чуждите литератури и създаване на мотивация за четене;
• утвърждаването на библиотеката като място за съхраняване и използване на училищната документация;
• запознаването с утвърдени чужди образователни практики и проучване на възможностите за прилагането им в наши 
условия;
• запознаване с културното наследство и идентичност на други европейски народи.
дейности:
• Издаване на брошура с илюстрации по произведения на италианската, френската и румънската литература;
• превод на творби, представящи дейността на учениците и реализиране на крайни продукти;
• въвеждане на обща система за картотекиране продуктите на учениците;
• въвеждане на обща система за съхраняване на документацията в библиотеката като „памет” на училището;
• реализиране на анкета сред учениците за установяване до каква степен е  нараснала ролята на училищната библиотека в 
живота на училището;
• дейности по разпространение на резултатите и др.
мобилности:
ноември 2007 - сан агостино, Италия; 
март 2008- бейуш, румъния; 
май 2008-ланилис, франция.
резултати:
книжка на английски език и CD с автобиографични данни за български творци, илюстрации, съчинения и преводи на откъси 
от творби;
портфолио с типични за образователната ни система документи /правилници, протоколи, свидетелства, удостоверения, 
протоколи и др.;
обща брошура на тема обединена европа - съвместен продукт на партньорите.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: основно училище “хр.ботев”
адрес: сливен, ул. “московска” 6б
тел: +359 44 622883
е-mail: elna1563@abv.bg

Партньори
училище координатор: scuola secondaria di primo grado”Dante aligieri” - Италия
партньори: 1.College ”Pays des abers”  - франция

2. Colegiul national “samuil Vulcan” - румъния
3. основно училище “хр.ботев” - българия
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C01-00042-1
тип проект: училищно партньорство
целева група: учители, ученици, ръководен състав

наименование на проекта:

вдъхновение за спорт и здравословен начин на Живот

цели:
установяване на сътрудничество между учениците и учителите от партниращите училища; обмяна на опит; запознаване, по 
време на работните срещи, с условията, методите, техниките на преподаване и въвеждането на някои новости в нашата пре-
подавателска работа; подпомагане на учениците в опознаването на различията между държавите, приликите в ежедневния 
живот, културата, традициите, спорта и здравословния начин на живот; утвърждаване на международните европейски цен-
ности; практикуване и развиване у учениците на езикови умения като основно средство за комуникация в бъдеща обединена 
европа; представяне пред нашите ученици на нови технологии /видеоконференция, виртуални срещи/ и тяхната важност и 
ефективност в комуникацията; предоставяне на шанс на ученици със специални образователни потребности за интегриране 
и общуване с техни европейски връстници.
дейности:
Изготвяне на статии, информационни материали за медиите, местната общност и други училища в града; събиране на матери-
али и документи по проекта, срещи с изявени спортисти, посещения на институции, лекции, участие и наблюдение на различни 
спортни събития; организиране на европейски спортни дни във всички училища; подготовка и провеждане на изложби за пред-
ставяне на финалните продукти по проекта, в присъствието на родители, местни медии, представители на други училища.
мобилности:
за първата година на проекта са проведени две работни срещи - в полша и в Ирландия - с участието на преподаватели и 
директори от партниращите училища.
резултати:
установено сътрудничество между учители и ученици; обменен опит и информация за условията, методите, техниките на 
преподаване, трудностите на училищата партньори; подобрени езикови умения у учениците и преподавателите; заснети и 
разменени филми за спортни игри, типични за всяка държава; направени изложби по проекта и представени пред родители, 
местни медии, представители на други училища.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: основно училище “Иван вазов” 
адрес: кюстендил, ул. „софия”  №6
тел: +359 78 522187
е-mail: vazov_kn@abv.bg

Партньори
училище координатор: Zespół szkół z Oddziałami sportowymi nr 1 - полша
партньори: 1. основно училище “И. вазов”, кюстендил - българия

2. Carrowholly National school - Ирландия
3. C.E.P.a. sdad.Coop.and Colegio a. Gala - Испания
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номер на проекта: 06-BGR01- s2CO1-00090-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители, родители

наименование на проекта:

Ще се храним ли всичКи заедно?

цели:
• да се използва  обширното поле на храненето като стратегия за преодоляване на физическите и културните пречки между 
хората и насърчаване на съвместна дейност. 
• обогатяване на знанията за културата, обичаите и традиционната кухня на страните участващи в проекта. 
• придобиване на знания за значението и приготвянето на храната в древността, ритуалите и традициите.
• обогатяване на знанията  за здравословно хранене и здравословен начин на живот. 
• установяване на плодотворни взаимоотношения с училища от други държави и засилване на международните аспекти в 
работата на  училището. 
• подобряване на ефективността при работа с информационни и комуникационни технологии, развиване на увереност при 
използването на английски език и повишаване самочувствието на децата. 
• повишаване на  доверието към училището на местно равнище. участие на местната общественост, обществени организации 
и родители в  дейностите извършвани в училището.
дейности:
• формиране на работни групи според възрастта и интересите на учениците.
• посещение на етнографския музей  в град варна и провеждане на  занятията  ,, пътят на хляба” и ,,как земеделието промени 
живота на хората”-  представящи български традиции и обичаи.
• провеждане на изследователска и събирателска дейност в учебния музей към археологическия музей - варна на тема ,,жи-
вотът на хората през праисторическата епоха”.
• размяна на материали между партньори по Интернет. провеждане на on-line срещи между учениците. 
• коледно тържество - ,,Искри от огъня”- представяне на традиционният български обичай - коледуване.
• ,,ден на традиционното коледно готвене”- учениците приготвят  традиционни коледни сладкиши по рецепти на партньорите.
• Изработване на глинени съдове и идолни пластики използвайки древни грънчарски техники.
• провеждане на образователно посещение до места с археологически разкопки.
мобилности:
ноември 2006г.- гр. кошице - словакия; май  2007г. - Изерния - Италия; октомври 2007г.- дасос ахнас - кипър
резултати:
Изработване на информационна брошура, сD презентация, албум с материали, представящи  дейностите по проекта през 
първата година; създаване на уебстраница на проекта в сайта на училището; Издаване на книжка с традиционни български, 
италиански, кипърски, румънски, словашки и португалски коледни и новогодишни рецепти; албум и DVD презентация пред-
ставящи изследователската и събирателската дейност от епохата на палеолита и неолита; албум и DVD презентации предста-
вящи приготвянето на традиционно коледно ястие по италианска рецепта; приготвяне на ястие по традиционна българска 
рецепта и боядисването на великденски яйца; Изложби на пана и съдoве за хранене.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: основно училище ,,панайот волов”
адрес: варна, ул. ,,св. димитър солунски” 4
тел: +359 52 341598
е-mail: ou.p.volov@abv.bg

Партньори
училище координатор: IsTITuTO COMPRENsIVO  sTaTaLE  ,,GIOVaNNI XXIII”, Molise;  Isernia - Italia
партньори: 1. Dhasos achnas - Photis Pittas Primary school, ammochostos; Dhasos achnas - Cyprus;

2. Zakladna skola Belehradska 21; Kosice - slovakia; 3. scoala Generala NR 6; Hunedoara - Romania; 
4. agrupamento de Escolas n0 2  Elvas - Portugal
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номер на проекта: 06-BGR01 - s2CO1 - 00083 - 1
тип проект: училищно партньорство
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

диалог на цветовете в мултиКултурна европа

цели:
• да се открият различните езици в рамките на различните страни; 
• да се опознаят други начини на живот и нови пътища за общуване; 
• да се създаде транснационално сътрудничество между различните училища от различните страни;
• участниците да изпитат удовлетворение от участие в нова програма, наречена “многоцветна европа”. 
• този проект дава шанс за нашите ученици да работят съвместно с нови хора върху няколко теми, споделени от участващите 
училища и страни. благодарение на проекта, учениците  могат да проучват различни аспекти на европейската култура и ще 
могат да си отговорят на въпроса: “какво означава да си европеец?”.

дейности:
• формиране на екип по проекта. запознаване на училищния персонал с проекта;
• Power Point презентация, представяща училището;
• Power Point презентация относно образователната система, методите и похватите, използвани в преподаването на майчин 
език, чужд език, математика, природни науки, история, изкуство и музика;
• учениците изготвят рисунки, представящи традиционните празници и обичаи;
• презентация на коледните и новогодишните обичаи във всяка страна партньор;
• координиращото училище изработва календар с обичаи и празници от всяка страна партньор;
• Изготвяне на речник, съдържащ образователни термини и думи от ежедневието на учениците на езиците на партньорите по 
проекта;
• Изработване на “линия на времето”;
• сформиране на училищен хор, който  разучава и изпълнява песни, на езиците на страните партньори;
• Изработване на композиции, постери, колажи, с които учениците да изразят представите и чувствата си какво е ,,да бъдеш 
европеец”; 
• пролетни празници. дейности, с които учениците представят националната кухня, местните традиции и костюми;
• събиране на снимки и информация за околната среда на района, в който се намира всяко училище;
• представяне на проекта пред родителската  и  местната общност;
• оценка на развитието на проекта. 
мобилности:
работна среща в Испания; работна среща в българия; работна среща в швеция.
резултати:
уебсайт; Power point презентация, представяща училището; Power Point презентация, представяща българската образователна 
система; Power Point презентация на коледни и новогодишни обичаи; календар с обичаи и празници от всяка страна партньор;  
речник, съдържащ образователни термини; “линия на времето”; Power Point презентация на пролетни празници; Изложба.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: основно училище “св. паисий хилендарски”
адрес: 2778 с. баня, ул. “неофит рилски”, №1
тел: +359 7445 2227
е-mail: sv.paisii@mail.bg

Партньори
училище координатор: I.E.s. san Blas - Espańa
партньори: skutehagens skola - sweden
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C01-00032-1
тип проект: училищни партньорства
целева група: ученици, родители, учители

наименование на проекта:

мечо пух - вечният герой

цели:
• Изграждане на отношения на толерантност, приятелство и взаимопомощ между децата;
• запознаване на подрастващите  с начина на мислене на техните връстници;
• формиране на навици за реагиране в трудни ситуации; 
• подпомагане на деца в неравностойно положение;
• запознаване с начина на живот, обичаите на посещаваните страни- партньори;
• подобряване на чуждоезиковата подготовка.
дейности:
• дейността ни по проекта стартира с изграждането на клуб на приятелството, обхващащ деца  от втори до осми клас. 
• Изработени бяха различни художествени приложения, апликации, рисунки, илюстрации. 
• стартира допълнително чуждоезиково обучение. бяха написани писма до деца от училищата партньори. част от тях бяха 
изпратени по Интернет. 
• осъществен беше и чат с партньорските училища. 
• Изработени бяха материали по съдържанието на книгата „мечо пух”, оформени като текст, със специфичен дизайн на 
страниците, на английски език в 3 части. 
• Изработен бе речник на проекта и Power Point презентация за дейността през  първата година. 
• подреден и оформен бе кът на мечо пух в училището, в зависимост от заниманията на учениците, който бе периодично 
обновяван.
мобилности:
осъществени бяха 2 мобилности през първата година от проекта - до гр. сопот,  полша и до с. бълтени, румъния. на партньор-
ските срещи бе обсъждана дейността по проекта. в тях участваха 7 ученика и 4 учители от училището.
резултати:
действащ клуб на приятелството; проведени 30 ч допълнително по английски език; тематични занятия по книгата; Изработен 
речник, презентация  и кът на дейността по проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: основно училище „владимир минчев”
адрес: с. владимирово, общ. бойчиновци, обл. монтана
тел: +359 9514 303
е-mail: Vlad-minchev@abv.bg

Партньори
училище координатор: skola Podstavova z Oddzialami integracyjnymi -  полша
партньори: 1.IMKB ILKOGRETIuM OKuLu - турция

2. skola Primaria - румъния
3. C.E.I.P. Gerardo Diego - Испания
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00169-1
тип проект: училищен
целева група: ученици, учители, родители, ръководен състав

наименование на проекта:

здравословна диета чрез регионална Кухня

цели:
• запознаване на учениците с традиционната българска кухня и приучването им към по - здравословно хранене опирайки 
се на нея.
• запознаване на учениците с бита, традициите и културата на хранене  на други европейски народи. 
• усъвършенстване на езиковите умения на учениците.
• усъвършенстване на уменията на учениците за работа с новите информационни технологии.
• създаването у децата на умения за екипна работа.
дейности:
• конкурс за лого на проекта.
• стартиране на събирателска и изследователска дейност.
• посещение на етнографски комплекс „чукурово”.
• он - лайн разговори.
• посещение в музея на здравето град варна.
• обмяна на и- мейли и писма.
• коледна и великденска изложба.
• конкурс за най-оригинална старинна рецепта от българската кухня.
• Изложба по случай „денят на земята”.
• посещение на етнографски комплекс етъра и арбанаси.
• Изготвяне на презентации и рецептурни книги с традиционни български ястия.
• стартиране на уеб- сайт на езиците на партниращите училища.
мобилности:
полша - октомври 2006г. - 1 учител; португалия - март 2007г - 3-ма учители и 2-ма ученика.
резултати:
учениците задълбочиха своите познания за традициите и обичаите на българския народ; приучиха се към по здравословно 
хранене и начин на живот; запознаха се с бита, нравите и културата на други европейски народи; обогатиха и задълбочиха 
своите познания по английски език; усъвършенстваха уменията си за работа с нови технологии и за работа в екип.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: оу „ захари стоянов”
адрес:   варна, българия
тел: +359 52 301895
е-mail: z.stoianow@abv.bg

Партньори
училище координатор: szkola Podstawowa nr.113 im.adolfa Dygasinskiego -  полша

партньори: 1. agripamento Vertical de Escolas de Custoias - португалия
2. Instituto Comprensivo 2 Taormina - Италия
3. szkola Podstawowa nr 23 im. Jana Paola II - полша
4. Circolo Didattico di Procida (Na) - Италия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C03-00032-1
тип проект: училищно развитие
целева група: ученици, учители, родители, личен състав

наименование на проекта:

уваЖението - основа на граЖдансКото обЩество

цели:
• пълно разбиране на въпросите свързани с уважението в европейски контекст;
• укрепване регионалната и европейската идентичност на групите;
• подобряване увереността и самоуважението на учениците и личния състав;
• подобряване колективния дух, работата, търпимостта и уважението;
• усъвършенстване на езиковите умения.
дейности:
• анкети за изследване проблеми с уважително и неуважително поведение;
• „доверителна кутия” за прояви на нетолерантно отношение;
• международен ден на толерантността - волейболно състезание;
• дебат между ученици на тема: „кои прояви считате за уважителни и неуважителни и до какво водят те?”; 
• семинар с родители на тема: „семейство и възпитание”;
• Използване на Икт чрез имейли за комуникация между партньорите;
• разиграване ситуации с примери на уважително и неуважително отношение; конкурс за есе на тема: „да уважаваш себе си 
и другия...”;
•  „влез в обувките на другия” - размяна на ролите в ден на самоуправлението;
• семинар с учениците „ученическото самоуправление - начин за формиране на уважително отношение в училище и извън него”;
• семинар с учителите на тема: „характеристика на поведението на ученика. форми за работа и механизми за формиране на 
културно поведение.”;
мобилности:
енискилен, северна Ирландия - 10-15.10.2006 г. - 3- ма учители; барлета, Италия - 28.03. - 01.04.2007 г. - 3-ма  учители и 1 
служител; павликени, българия - 06-10.06.2007 г. - домакини на работната среща
резултати:
многоезичен доклад за уважителното и неуважителното поведение; Изготвяне препоръки как да се възстановят уважителните 
отношения в образователните институции; Изготвяне DVD / CD с най-съществените образци, отнасящи се до уважението; 
брошура с подробно описание на значението от уважителното поведение; представяне съвместните резултати на web 
страниците на училищата.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: професионална гимназия по аграрни технологии „цанко церковски”
адрес: павликени, бул „руски” № 46
тел: +359 610 53365
е-mail: pgat_pavlikeni@abv.bg

Партньори
училище координатор: Fermanagh College of Further and Higher Education - Northern Ireland
партньори: 1. Liceo scientifico statale “Carlo Cafiero”- Italy

2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.  6 Olteniţa - Romania
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO2-00027-1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици

наименование на проекта:

младеЖКи пътиЩа в бъдеЩето “BIHau” - двустранен панаир на утф

цели:
• усъвършенстване на чуждоезиковите знания - немски/ английски език;
• развиване на способността за взаимна толерантност към културните различия, практическа употреба на чуждия език.
дейности:
дейности в българия:
• съвместно езиково обучение
• съвместно разработване на ръководство за подготвяне, провеждане и оценка на панаир на учебно - тренировъчните фирми
• провеждане на вечер на страните - запознаване с българската и немската кухня
• съвместни спортни и културни дейности, излети
• изготвяне на “триезичен” речник с разговорни термини
дейности в германия:
• дейности и проучвания на възможностите за професионално обучение в рамките на учебно - тренировъчната фирма
• провеждане на панаир на учебно - тренировъчните фирми (утф) в gtb - гр. лайпциг - изграждане на общ щанд на панаира, 
провеждане на преговори за продажба, разпространяване на оферти, сключване на договори
• посещение на забележителности и музеи в и около региона лайпциг  и документирането им
мобилности:
18.09.2006г. - 01.10.2006г. - обмен в българия; 10.10.2006г. - 24.10.2006г - обмен в германия
резултати:
триезичен речник - български - английски - немски с разговорни изрази и фрази; ръководство за подготовка - провеждане; 
оценка на панаира на учебно - тренировъчните фирми - на български - английски - немски език; кратък видео - филм, доку-
ментиращ подготовката и провеждането на панаира на утф; дневници на учениците, отразяващи проектната работа и впе-
чатленията им от нея; вестник на български и немски език, представящ проекта; компактдиск с документация на цялостния 
материал по проекта с всичкия снимков материал.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: професионална гимназия по икономика „проф. д-р димитър табаков”
адрес: сливен, кв. „сини камъни” - пгИ
тел: +359 44 667469
е-mail: itsliven@abv.bg

Партньори
училище координатор: германия
партньори: 1. Индустриално - техническо училище оод лайпциг (gtb) - германия
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C01-00098-1
тип проект: училищен
целева група: учители, ръководен състав

наименование на проекта:

не прахосвай, не поЖелавай

цели:
• проектът се базира върху теоретични и практически дейности в сферата  на широката тема: „не прахосвай, не пожелавай”. 
• тази тема ще бъде разработена, като се потвърди от три различни направления, като фокусът ще се сменя ежегодно.
• година 1 - звуково - шумовото замърсяване и как да го ограничим.
дейности:
• действително начало - ново партньорство включващо училища от две държави;
• добра работа в екип между учители и ученици;
• добра работа в екип между учениците с различна подготовка в дейности по изграждане на смислени предмети  от отпадъчни 
материали, според темата на проекта.
мобилности:
активно за работа върху проекта се използваха новите информационни технологии и комуникации, чужди езици - английски 
език. осигурен бе равен достъп за мъже и жени. контактът с партньорите по време на проекта бе поддържан чрез телефон, 
писма, факс, електронна поща и лични срещи.
резултати:
българските ученици конструираха апарат - акустично време (реле) - устройство за забавяне (звукова апаратура).
междинни съвместни продукти: музикални инструменти (направени от скрап - изработени съвместно от учениците от всич-
ки училища).

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: пг „акад.с.п.корольов”
адрес: дупница
тел: +359 701 51834
е-mail: Tmet_projects@mail.bg 

Партньори
училище координатор:
партньори: 1. Lincoln christ’s hospital school - англия

2. румъния
3. франция
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00113-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители, родители

наименование на проекта:

всичКо зависи от теб! чувствай се добре със здравословна храна!

цели:
• да се изучат и подобрят хранителните навици на младите хора.
• да ги окуражим, за да направят своя избор не само по отношение на начина им на хранене, но и в начина на живот.
• да ги ентусиазираме и ги накараме да вземат участие в планирането и изпълнението на дейностите по проекта.
• да формираме навици у младите хора за работа в екип.
дейности:
• работна среща в матфорс, швеция, от 02.10 до 08.10 2006.
• запознаване на родителите на учениците, работещи по проекта, с характера, целите и дейностите по проекта. 
• коледна изложба със здравословни коледни храни, съчетани с предмети от бита на българите.
• проведена “седмица без захар” - анкети преди и след седмицата.
• екскурзия до етнографски комплекс етъра и дряновски манастир с опознавателна цел.
• работна среща на страните участващи в проекта в българия -май 2007 г.
мобилности:
работна среща в матфорс, швеция - 2-ма  учители и замeстник-директор на гимназията.
резултати:
обогатихме знанията си в областта на здравословното хранене и начина на живот.
проведохме анкети с цел изучаване начина на хранене на младите хора.
със снимките от коледната изложба направихме календар за 2007 г.
мултимедийно представяне на резултатите от работата по проекта. 
реализирани контакти между ученици и учители от партниращите страни по проекта. запознаване с образователните систе-
ми и методи на обучение на партньорите. създаване на нови приятелства.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии: „д. И. менделеев”
адрес: варна, спирка почивка 
тел: +359 52 303665
е-mail: presianp@yahoo.com

Партньори
училище координатор: швеция
партньори: 1. българия

2. словакия
3. франция



72

номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00001-1
тип проект: училищно партньорство
целева група: ученици и учители

наименование на проекта:

европейсКото граЖданство

цели:
• проектът цели развитието на активното европейско гражданство както в рамките на училището, така и в обществото, в 
което живеем, наред с обмяната на културни традиции, отношения и ценности, за да се сравнят участващите в проекта страни. 
от огромно значение за нас ще бъде да открием мястото за реализиране на целите на гражданското възпитание в учебните 
програми на различни училища: общообразователни, професионални, технически; да изясним как други страни постигат 
подобни цели, както и да определим какво означава за учениците да бъдеш “добър гражданин”. ние също така се надяваме, 
че проектът ще допринесе за стремежа да се преборим с предразсъдъците, да увеличим толерантността, да насърчим 
към демократични ценности, да подобрим комуникативните умения и знания на чужди езици. чрез взаимодействието с 
местните власти и организации, учениците ще бъдат в състояние да развият умения за управление на проект, да придобият 
изследователски навици. 
дейности:
• ние възнамеряваме да постигнем целите си чрез подробно разработена за три години схема за работа. дейностите като 
презентации, проучвания, анкети, срещи с представителите на властта и политическите партии, дебати, училищни фестивали, 
видео конференции и др. ще бъдат неделимата част от нашия проект. по време на една от срещите по проекта ние възнамеряваме 
да посетим европейския парламент в брюксел и да дебатираме въпросите на европейското гражданство. обмен на учениците и 
редовните срещи по проекта ще ни дадат възможност да анализираме, да коригираме и да усъвършенстваме нашата работа. 
наред с това, учителите ще бъдат въвлечени в реализиране на междупредметни връзки, ще придобият по-добри умения в 
областта на информационните технологии. проектът ще допринесе за споделянето на идеи, проблеми и приоритети чрез обмяна 
на знанията, добри практики  и опит както и ще породи по-задълбочен интерес към активна гражданска позиция.
мобилности:
 2 работни срещи на година: 
1 година: мол, белгия и разлог, българия; 2 година: сосновец, полша и кастано примо, Италия; 3 година: сеница, словакия и 
мол, белгия; посещение  на европейския парламент; ученически обмени между различни страни-участници в проекта
резултати:
буклетът, който ще съдържа описание на методите и обобщенията за националното и европейското гражданство в училище; 
CD; поставяне на резултатите от работата по проекта на уеб-страниците на училищата; видео или skype конференция. /
документирана/; колажи и плакати по темите на проекта; видео филм, посветен на посещение и дискусия в европейския 
парламент.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии
адрес: ул.”калиново”, № 1, 2760 разлог
тел: +359 747 80153
е-mail: pgtht@dir.bg; esayanova@yahoo.com

Партньори
училище координатор: Rozenberg secundair Onderwijs - белгия
партньори: 1. Gymnázium  Ladislava Novomeského senica - словакия

2. V Liceum , sosnowеc - полша
3. Insituto D’Istruzione superiore “G.Torno” - Италия            
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00076-1
тип проект: училищен
целева група: ученици, учители, ръководен състав

наименование на проекта:

работеЩият свят в европейсКия съюз

цели:
• учениците да задълбочат професионалните си познания, опознавайки чужди култури. да обогатят кръгозора си чрез по-
сещаване на предприятия, архитектурни паметници, географски обекти, а също и чрез преоткриване на ежедневния бит, 
нравите и обичаите на другите народи. 
• учениците да участват в представянето на дейности, свързани с темата на проекта: работещият свят в европейския съюз. 
да обменят данни върху различни професионални сектори и условия на труд във всяка една от страните: живота в предпри-
ятието, седмичната натовареност, заплати, професионална квалификация, равнопоставеност между половете. еднакви ли са 
възможностите за трудова дейност във всяка една от страните.
• да обогати знанията за професиите, връзка между заемания пост и професионална квалификация, съотношение мъже - жени.
• да съпостави дипломите за училищна степен в различните държави.
• да мотивира учениците, да осъзнаят своето място, роля и значение в икономическите взаимоотношения, в професионал-
ния свят. каква е ролята на техния град, регион и държава в европейския съюз.
• да осмислят гражданската си позиция и идентичност. 
• да оценят значимостта на някои етични и морални ценности .
• да подпомогне учителите в преподаването на знания и умения в часовете по френски и английски език; информатика; 
информационни технологии; право и икономика.
дейности:
• посетихме няколко предприятия в региона и организирахме срещи с персонала като осъществихме проучвания, събрахме данни 
за съответния професионален сектор, за предприятието, за съотношението мъже - жени и заеманите от тях постове.
• в училището осъществихме срещи между работещи и ученици за представяне на професиите и запознаване с условията на труд.
• проучвахме документи от професионалния сектор, за условията на труд, за професиите, дипломите, квалификацията, 
провежданата във франция политика на равенство между половете в професионалния свят.
• направихме превод на английски език на въпросите от анкетата и резултатите от проучванията, както и редактирането им.
• събрахме материали от посетените предприятия, изпратихме ги на партньорите за изложби и представяне на региона.
• получените от партньорите материали анализирахме и съпоставихме с нашите данни.
• направихме изложба със събраните материали
мобилности:
посещение на българските и полските  партньори в гр. брест, франция.
резултати:
филм, изготвен от участващите в проекта ученици; организиране на конференции и изложба, в помощ на която  бяха 
часовете на класа; Изготвяне на интернет сайт по темата на проекта „европейският пазар на труда”; Изработване на анкета 
и разпространението й сред френски и български потребители; публикации в българска и френска преса; Изготвяне на 
албуми и фотоизложба със снимки от дейностите по проекта; аудио и видео продукти; Изготвяне на презентация по темата за 
конференцията и използване в часовете по френски език.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги
адрес: силистра, ул. москва, № 43
тел: +359 86 821859
е-mail:  lycee.bg@abv.bg

Партньори
училище координатор: Lycée privé Brest - Rive Droite - Javouhey
партньори: Zespół szkół w Rozogach, Rozogi - Polska
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C02-00013-1
тип проект: езиков 
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

мост Към европа

цели:
• повишаване мотивацията за изучаване на чужд език и провокиране на интерес към културата на партньорската страна;
• разширяване на междукултурните знания и компетенции на учениците;
• създаване и поддържане на интерес към европейската тематика;
• запознаване с опита на партньорите в областта на образованието и въвеждане на добрите практики в училище;
• развиване и задълбочаване на проектната компетентност у учениците и учителите;
• преодоляване на дискриминацията между половете и развиване на уменията за социално общуване и партниране;
• подпомагане въвеждането и използването на Икт в обучението.
дейности:
• езиков курс по български за немските участници в проекта;
• взаимна размяна на E-Mail, Chat, skype с цел взаимното опознаване на участниците в проекта;
• среща на участниците в рамките на двете работни посещения;
• съвместно изготвяне на проектно- сметната документации, както и на съвместната рефлексия и презентация на проектните 
продукти;
• съвместна подготовка на празника по случай откриването на комплекса„европа”;
• съвместна работа по изграждането и оформянето на комплекса „европа”;
• съвместно изготвяне на портфолио на проекта и популяризиране на резултатите от работата.
мобилности:
работна среща- гр. гелзенкирхен, германия (02.12-16.12.2006); работна среща- гр. софия, българия, (17.03-31.03.2007 )
резултати:
кът изграден в двора на пгИче „св. методий”кът „европа”, състоящ се от площад „европа”- правилен 27-ъгълник, оцветен 
като знамето на евросъюза и заобиколен с имената на страните членки на общността; мост „европа”- символизиращ 
присъединяването на българия към евросъюза и пано на стената на гимназията, изобразяващо флаговете на страните от ес. 
този кът се използва за провеждане на тържества и срещи в пгИче „св. методий”.
двуезично портфолио на проекта, двуезични  CD, DVD, Web-страница.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: пгИче „св. методий”
адрес: 1618 софия, ул.”пчела” 21
тел: +359 2 8551135; 9557175
е-mail: st_methodius_hs@mail.bg

Партньори
училище координатор: Hans-schwier-Berufskolleg, Heegestraße 14, 45897 Gelsenkirchen - Deutschland
партньори: пгИче „св. методий”
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00059-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители, родители, ръководен състав

наименование на проекта:

хранене в хармония с природата

цели:
• да се установят, анализират и оценят проблемите и болестите, свързани с храненето на учениците;
• да се установят хранителните навици на учениците и качеството на храната;
• да се изследват традиционни храни;
• да се съберат здравословни  рецепти от българската кухня;
• да се създаде сътрудничество със страните партньори, обмен на културното наследство, изграждане на европейско граж-
данско съзнание;
• да се създадат възможности за нетрадиционни начини на обучение.
дейности:
• черната мида - естествена пречиствателна станция - научно изследване;
• храната ще бъде твоето лекарство, а лекарството ще бъде твоята храна - промоция на здравословен и хомеопатичен начин на 
живот;
• коледна кулинарна изложба, конкурс за лого;
• Изследване на традиционните коледни ястия на страните партньри;
• провеждане на анкети за диагностициране на  хранителните навици на учениците;
мобилности:
Италия - работна среща на директора, м. ноември 2006.
Италия - работна среща, м. ноември 2006.
българия, работна среща, м. март 2007.
полша, работна среща, м. май 2007.
резултати:
плакати, табла, диаграми, илюстриращи текущата работа по проекта и работните срещи; 
Web-сайт  proekt- chranene.hit.bg;  
мултимедийни презентации “черната мида”, традиционни български ястия на бъдни вечер”, “хранене в хармония с природа-
та”, “билки и подправки”; 
учебни филми  по биология, английски език, химия; 
диплянки “традиционните български ястия на бъдни вечер” и “да се храним здравословно”- съвети за родители и деца.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: пгсаг ”в. левски”
адрес: варна, бул.”сливница”189
тел: +359 52 756756
е-mail: tcc_varna@yahoo.com

Партньори
училище координатор: Италия
партньори: 1. полша

2. литва
3. българия
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C03-00047-1
тип проект: училищно развитие
целева група: ученици, родители и учители

наименование на проекта:

да израснем заедно чрез възпитателното сътрудничество 
учител-учениК-родител 

цели:
• да се развие сътрудничеството между училището и семейството включвайки по-активно родителите в процеса на 
обучение;
• да се познава по какъв начин образователните системи в страните-партньорки се справят с проблема за участието на 
обществото в образованието;
• да се стимулира провеждането на диалог, обмен на информация, сътрудничество, прозрачност между тримата участници: 
учител - ученик - родител;
• да се поощри работата в екип на национално и международно ниво.
дейности:
• среща по проекта в българия и  португалия;
• във всяко училище бе организиран литературен конкурс „отворено писмо до моето семейство” и конкурс за рисунка „моето 
семейство и аз”;
• в българия беше проведена работилница за изработване на традиционното българско мартенско украшение „мартеница”, 
която работилница беше обявена с архаичната българска дума „тлака”;
• учениците от румъния от екипа по информатика реализираха сайт по проекта;
• по случай 1 март, който е традиционен празник за румъния и българия (le “martisor”) бяха организирани дейности за жените 
- под надслова „майки или учителки”;
• реализация на брошура „семейството между идеала, мечтата и реалността - съвременните провокации”.
мобилности:
07-13 януари 2007 г.- велико търново, българия; 15-21 април 20071 г. - сантяго ду касай, португалия 
резултати:
уебсайт: http://www.grandirensemble.lx.ro/;
презентации на училищата партньори и на образователните системи в съответната страна партньор;
брошура „семейството между идеала, мечтата и реалността - съвременните провокации”.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: професионална гимназия по туризъм „д-р васил берон”
адрес: велико търново, ул. “ц. церковски” 10
тел: +359 62 630511
е-mail: tt_beron@abv.bg

Партньори
училище координатор: румъния
партньори: португалия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO2-00039-1
тип проект: езиков 
целева група: ученици

наименование на проекта:

чудесата на геологията

цели:
• развитие на културната и езиковата увереност чрез използването на чуждите езици в практически ситуации;
• мотивиране на учениците да си взаимодействат, да обменят идеи, да споделят знания и да работят самостоятелно;
• използване на английския език в реални комуникативни ситуации;
• опознаване и разбиране на различните европейски култури;
• създаване на връзки между училищата от двете участващи страни;
• насърчаване на развитието на активно гражданско съзнание;
• стимулиране на интерес към знанието и проучването;
• опознаване на геоложкото разнообразие на различните европейски региони, както и техния ландшафт;
• развитие на отговорно отношение към околната среда (на местно и глобално ниво);
• развитие на умения, свързани с новите технологии.
дейности:
• създаване на мултимедийни презентации за културата, историята, географията и езика на двете държави;
• експедиции и наблюдение на природни феномени, свързани с темата на проекта в българия и португалия;
• посещение на исторически обекти и музеи;
• срещи с представители на местните власти и на министерствата на образованието на двете държави;
• участие на учениците в учебния процес на училището партньор;
• организиране на вечери, посветени на традициите и културата на двете страни;
• спортни състезания.
мобилности:
в проекта участваха 28 ученици от 9, 10 и 11 клас и 6-ма преподаватели  от пмг „Иван вазов”.  осъществени бяха 2 предвари-
телни срещи на ръководители и две ученически мобилности в българия и португалия. 
резултати:
мултимедийни презентации, изготвени от учениците, представящи българия, града, училището, езика и традициите; лого на 
проекта, изработено от учениците; изложба на фотографии и образци, събрани по време на изследователските пътувания в 
българия, представена пред обществеността в димитровград; виртуална изложба на посетените обекти в португалия;  фо-
тоизложба от осъществената мобилност на българските ученици в португалия, представена в пмг „Иван вазов” през месец 
октомври пред преподаватели, ученици и местни медии; CD, включващ материали, свързани с проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: пмг „Иван вазов”
адрес: гр. димитровград, ул. „елин пелин” 1
тел: +359 391 66354
е-mail: pmg@mbox.contact.bg

Партньори
училище координатор: Escola secondaria Ferreira de Castro - португалия
партньори:
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00036-1
тип проект: училищен проект 
целева група: ученици и  учители

наименование на проекта:

здраве за човеКа и гората

цели:
• да се повиши чувствителността по въпроси, касаещи здравето и подобряване на здравното състояние на участниците чрез 
развитие и укрепване на навиците за здравословен двигателен и хранителен режим. подобряване качеството на живот чрез 
съзнателно здравословно поведение.
• повишаване на чувствителността за връзката между здравословното състояние на хората и здравето на горските 
екосистеми. въвеждане на природонаучно мислене и работа чрез използване на статистически подходи. ползване на 
модерна комуникационна техника за проблемно тълкуване и пренос на данни.
дейности:
• през първата проектна година бяха изпълнени всички планирани дейности:
• направени са презентации за държавата, региона и училището;
• съставена и проведена е обща анкета за изследване на хранителните навици и двигателна активност;
• направена е сбирка от данни и фотографии, както и сравнение на най-разпространените горски видове за всяка от 
представените страни;
• събрани са данни от измерването на BMI /индекс на телесната маса/;
• проведена е широка информационна кампания за промяна на навиците на учениците и насочване към здравословен начин 
на живот;
• проведен е фотоконкурс и са събрани   фотографии за природния календар.
мобилности:
проведени са две работни срещи - м. ноември в лисабон, португалия и м. април в ловеч, българия
осъществен е педагогически обмен - 2 учителки от пмг посетиха през м. март училище „дом динис”в лисабон.
резултати:
собствена и интернационална сбирка на данни към темата BMI /индекс на телесната маса/, шум, хранене и двигателни 
навици върху  CD и разпространение на резултатите; Изложба от картини с природни материали по време на срещата в 
българия;  седмица на здравето;  сбирка от данни  към темата “гора” в албуми и върху  CD; презентации за държавата, 
региона и училището.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: природо-математическа гимназия
адрес: 5500 ловеч, ул.”акад. урумов” 1
тел: +359 68 601778
е-mail: рmg_lv@abv.bg

Партньори
училище координатор: Offene schule Babenhausen / Joachim-schumann-schule, бабенхаузен - германия
партньори: 1. Escola secundaria D.Dinis - лисабон - португалия

2. Zespól szkól Im. a. Mickiewicza W Bielsku Podlaskim - полша
3. природо-математическа гимназия, ловеч - българия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO2-0028-1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици

наименование на проекта:

ние говорим вашия езиК

цели:
основната цел на проекта е изучаване на по-малко приложими  езици  в европа: полски и български, което да доведе до повиша-
ване на интеркултурното образование и преодоляване на езиковите и културни бариери.  
специфичните цели са свързани с овладяването на нови знания в областта на езиците, географията, икономиката и културата.
дейности:
• презентация на проекта пред педагогическия съвет, ученици и родители;
• планиране на дейността и разпределяне на задачите:
					•	 изработване	на	уебсайт-форум	за	установяване	на	неформални	контакти	с	партньорите;
					•	 първоначална	информация	(географска,	историческа,	културна)	за	страната	партньор;
					•	 регистрация	на	участниците	в	проекта	и	представяне.	
• периодично поставяне на задачи във форума за изпълнение от учениците, участници в    проекта.
• езиков курс за изучаване на полски език - 30 часа.
• селекция и класифициране на необходимите за работата географски термини.
мобилности:
обмен 1 - осъществен от полските партньори 12 - 25 април 2007г. в гр. монтана, българия: разпределение на задачите и рабо-
та по екипи с цел упражняване на целевите езици и подготовката на крайния продукт уебсайт речник на географските терми-
ни и понятия, изучавани по предмета; урок и презентация по география на северозападен регион, българия; дефиниране на 
географските понятия на съответните езици: полски и български; целево посещение на географски обекти, забележителности 
за събиране на информация и снимков материал за изпълнение на задачите по проекта; екскурзии до исторически обекти; 
анкетиране на ученици, учители и родители с цел установяване на обратна връзка  за оценка работата по проекта; Изработ-
ване в екипи на дневници на посещението.
обмен 2 - осъществен от българските участници 19 май - 1 юни 2007г. в град мишков, полша. поставените по време на пър-
вия обмен задачи бяха продължени, разширени и завършени. 
резултати:
краен продукт  - уебсайт речник на географските термини www.asenov.net/dictionary.
съпътстващи продукти са презентациите на двете училища, на градовете, видеоклипове и дневници на обмените.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: природо-математическа гимназия „св. климент охридски“
адрес: монтана, ул. „юлиус Ирасек” 7
тел: +359 96 305756
е-mail: juliaparvanova@abv.bg

Партньори
училище координатор: природо-математическа гимназия „св. климент охридски“  гр.монтана, българия
партньори: 1. Zespуł szkуł nr 1 im. E.Kwiatkowskiego w Myszkowie, 42-300 Myszkуw - Poland
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00205-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици

наименование на проекта:

от небето до чешмата

цели:
основна цел на проекта е да формира екологично съзнание и отговорно отношение към водата като жизненоважен и изчер-
паем природен ресурс.
дейности:
• във връзка с научните цели проведохме: теоретико-практически семинар под ръководството на хидроинженер; серия от хи-
мични тестове за твърдост, киселинност, проводимост на водата; микробиологичен анализ на санитарно-хигиенни параметри на 
събраните проби от непречистена вода.
• във връзка с хуманитарните цели:  анализ на употребата на вода в семействата на базата на съвместно изготвен въпросник, 
сравнение на цените и снабдяването с питейна вода в различните страни-партньори; съпоставяне на резултатите между евро-
пейските партньори; посещение на местно водохранилище, пречиствателна станция и среща с представители от съответните 
компании; изготвяне на презентации.
• в лингвистичен аспект: изготвяне на съвместен многоезичен речник на съответните термини; иницииране на дейност за съ-
биране на пословици и поговорки, свързани с темата за водата, в култа, бита и традициите на българина; аудио-видео запис на 
народна песен “малка мома вода налива”.
мобилности:
работна среща в гр. лондон, обединено кралство - декември 2006; работна среща в гр. комисо, Италия - март 2007
резултати:
уебсайт, който  е  в развитие. http://www.skytotap.net
презентации: “позиционирането на земята и последиците за климата”; “кръговрат на водата - регион монтана”;                      „раз-
личните употреби на водата в ежедневието“; 
лабораторен урок “хидро-биологичен мониторинг на водата”;
фотогалерия на тема “река дунав-жизнено пространство”.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: природо-математическа гимназия  „св. климент охридски“
адрес: монтана, ул. „юлиус Ирасек” 7
тел: +359 96 305756
е-mail: juliaparvanova@abv.bg

Партньори
училище координатор: Lycée Polyvalent Condorcet , Rue de l’Etang   B.P. 80506,57354 stiring-Wendel  Cedex  - France
партньори: 1. Heston Community school,Heston Road, Hounslow TW5 OQR, Mx - uK

2. Durangaldeko Ibaizabal Ikastola Kooperatiba Elkatea, Intxaurrondo 54, 48200Durango - spain  
3. Instiuto statale Di Istruzione secondaria superiore „Giosure’ Carducci“, 97013 Comiso - Italy
4. природо-математическа гимназия „св. кл. охридски“- гр. монтана
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номер на проекта: 06- BGR01-s2C01- 00151 - 1
тип проект: училищно партньорство
целева група: ученици и  учители

наименование на проекта:

добър ден, европа

цели:
• да запознае учениците с основните понятия от и значението на активното европейско демократично гражданство, както и да ги 
накара да разберат правата и задълженията на един активен гражданин на европейското демократично общество;
• да покаже еднаквото и различното в определянето и разбирането на понятието активен демократичен гражданин и да стимулира 
учениците, учителите, родителите и местните власти да се борят срещу дискриминацията и бедността в рамките на европейските 
държави;
• да подобри предаването на познания, помагащи за пълноценно изпълнение на действия от рода на дебати, кооперативна и 
групова работа, диалози, преговори и способност за самостоятелно вземане на решения и за тяхното действително реализиране.
• да стимулира запознаване с културата и сътрудничество сред учениците, учителите, възрастните и всички други в страните 
партньори;
• да се разбира крайната необходимост от изграждане на демократично гражданско общество в сферата на човешките права и 
правата на децата.
дейности:
• сформиране на екипи за работа по проекта от учители и ученици.
• анкета подадена от координатора на проекта и попълнена от всеки от партньорите. 
• резултатите от анкетата бяха обсъдени на работна среща в румъния от 16-21.11.2007 г.
• Изработване на календар на училището.
• Изработване на табло от ученици по проекта.
• разпространение на дейностите до момента чрез местните медии.
• проектиране на сайт по проекта за правата на човека от координатора и реализация от учениците.
• Изготвяне на списание на хартиен и магнитен носител с помощта на учениците.
• обявяване на конкурс за есе на тема “добър ден, европа!” в целия град и в училищата партньори.
• обявяване на резултатите от конкурса за есе на тема “добър ден, европа!” и награждаване
• събиране на думи за речника, който трябва да е готов в края на третата година.
мобилности:
хуш, румъния с продължителност: 6 дни /16 - 21.11.2006/; сацедон, Испания с продължителност:  7 дни /1 - 7.05.2007/.
резултати:
Изработване на календар с рекламни надписи; Изработване и публикуване на уебсайт по проекта: http://www.goodayeurope.
hit.bg, който е част от съвместен сайт на всички партньори: http://gooddayeurope.licee.edu.ro; два броя списания, първото е 
изработено от румъния, а второто от българия; отчети; табло за популяризиране дейностите по проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: пмг „в. друмев”
адрес: 5000  гр. в. търново, ул. вела благоева” 10
тел: +359     620274
е-mail: pmgvt@abv.bg                                           

Партньори
училище координатор: Liceul Teoretic “ Cuza-Voda ”, Husi, Vaslui - Romaniа
партньори: 1. Didáxis Cooperativa de EnsinoRiba de ave, North - Portugal

2. Instituto de Educación secundaria Obligatoria Mar de Castilla saCEDÓN, GuaDaLaJaRa - sPaIN
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C01-00027-1
тип проект: училищен 
целева група: учители, ученици

наименование на проекта:

музиКата и танцът - ефеКтивен и атраКтивен метод за обучение на деца и 
приобЩаване на деца със специални образователни потребности

цели:
• стимулиране на мотивация и интерес към музиката и танца.
• развиване на основните физически качества у учениците.
• обучение, корекция и интеграция чрез изразните средства на музиката и танца и популяризиране на въведените 
иновации.
• стимулиране на уменията за работа в екип, комуникация и сътрудничество с различни общности и институции.
• стимулиране на интерес и уважение към културата и традициите на различните етноси.
• развиване на партньорство с други училища.

дейности:
• овладяване на вокална техника на различни музикални стилове и жанрове.
• сформиране на танцови групи по народни и съвременни танци.
• подготовка и участие в конкурси и фестивали.
• реализиране на цикъл от лекции, срещи, семинари и тренинги с лектори на водещи университети.
• натрупване на теоретични знания за традициите на различните култури.
• обмяна на идеи и практически опит, и положителни практики за атрактивно и ефективно преподаване и учене.
• участници - 48 учители и 286 ученици.
мобилности:
първа транснационална среща между партниращите страни - м. ноември 2006г., гр. велико търново, българия;
втора транснационална среща между партниращите страни - м. април 2007г., лисабон, португалия.
резултати:
DVD филм, брошура, постери, музикално-танцови концерти, изложби от фотографии, илюстриращи различните фолклорни 
райони на всички партньори, фотоматериали от двете транснационални срещи.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: помощно училище интернат “Иван вазов”
адрес: 5069, с.ново село, ул.“ първа“ №4
тел: +359 611 06268
е-mail: pui_ivan_vazov@abv.bg

Партньори
училище координатор: пуИ “Иван вазов”- българия
партньори: 1. пу “стефан караджа“ - българия

2. „NOs ‘’ - Portugal
3. “100.yIL ILKOGRETIM OKuLu“ - Turkey
4. Gradinita „Tandarika“ - Romania
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00121-1
тип проект: училищни партньорства
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

музиКата и танцът - ефеКтивен и атраКтивен метод за обучение на деца и 
приобЩаване на деца със специални образователни потребности

цели:
• стимулиране на мотивация и интерес към музиката и танца.
• подобряване на съществуващия модел на обучение, корекция и интеграция на децата със специални образователни по-
требности, чрез изразните средства на музиката и танца.
• Изграждане на интерес и уважение към културата и традициите на различните етноси. 
• развиване на умения за работа в екип. 
• повишаване на професионалната квалификация  и качеството на преподаване на учителите.
• партньорство с други училища.
дейности:
• сформиране на групи за народни и детски песни, за съвременни танци, аеробика, група за работа с деца с множество увреждания. 
• организиране на срещи с певчески и танцови групи, оркестър за народна музика. 
• подготовка и участие в конкурси и фестивали за музикално и танцово творчество. 
• дейности за натрупване на теоретични знания от участниците в проекта за традициите на различните култури.
• международни работни срещи за планиране и координация. 
• документиране и разпространение на дейностите по проекта.участници - 40 ученици, 6ма педагози.
мобилности:
в рамките на проекта осъществихме мобилност до в.търново. цели: а/обмяна на опит между партньорите по проекта и ко-
ординиране на по-нататъшните дейности;б/посещение в пуИ „Иван вазов” с.ново село, в.търново и запознаване с работата 
на групите по проекта в училището; всяка група деца представи наученото до този момент. в/запознаване с културни и исто-
рически забележителности на региона.      
осъществена мобилност до португалия; гр.лисабон. цели:  а/обмяна на опит между партньорите по проекта и координиране на 
по-нататъшните дейности; б/презентация на DVD по проекта - от всеки един партньор; споделяне на добри практики. в/посеще-
ние в NOs и на музикална изложба; г/запознаване с културни и исторически забележителности на региона по програма.  
след двете мобилности запознахме педагозите от пу „ст.караджа”- пловдив с работата на  партньорите. представихме записи 
на DVD от мобилностите. така не само работещите по проекта, а и всички педагози бяха информирани и подпомагаха целена-
сочено работата на колегите си. 
резултати:
сформирани са групи:”аеробика”,”релакс”,”детски песни”,”народни песни”,”съвременни танци”. реализирани са следните из-
яви: коледно танцово шоу, новогодишен концерт в дом за стари хора „св.василий велики”-пловдив, пролетен фестивал за 
танц и музика, концерт на групите по проекта, съвместно със студенти от амтИИ, концерт пред родители за 1-ви юни.
Издадена е рекламна брошура и DVD. поддържа се информационно табло със снимки от работата по проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: помощно училище „ст.  караджа”
адрес: гр.  пловдив, ул.”дим. талев”102
тел: +359 32 692521
е-mail: pu_karadjata@mail.bg

Партньори
училище координатор: пуИ”Иван вазов”- с.ново село, в.търново
партньори: 1. Gradinita „Tandarika” - ROMaNIa; 2. Fevzi Cakmak ilkogretim Okulu - TuRKyE; 

3. 100.yil ilkogretim Okulu - TuRKyE; 4. NOs - PORTuGaL
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00184-1
тип проект: училищно партньорство
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

ръКа за ръКа

цели:
• проектът има за цел да провокира дискусии по темата за европейското гражданство чрез внимателно подбрани и интег-
рирани в учебната програма дейности, които включват комуникации посредством новите технологии и общуване в интернет 
среда между учениците от участващите училища
• главните образователни цели на проекта са:
• развитие на позитивно отношение към междупредметното обучение и неговото значение днес чрез проучвания и анализи 
на местните културни дадености;
• развитие на между културното разбиране у ученици и учители чрез сравняване на данни за различните страни;
• повишаване употребата на английски език и Икт като средства за сътрудничество и придобиване на знания.
дейности:
• проектни дейности на координиращото училище: 
• създаване на уебсайт и форум на проекта; 
• създаване на база данни с резултатите от ученическите проучвания и документи;
• създаване на многоезичен речник с често употребявани думи по проучваната тема;
• запис на крайните продукти и резултати от проекта на CD и DVD с цел популяризиране на свършената работа;
• организиране на изложба в края на учебната година със създадените по проекта материали във всяко училище ;
мобилности:
естония (среща по проекта) - 4 ученика и 2 -ма учители
Италия (учителски обмен) - 2-ма учители
резултати:
Kрайни продукти: обща база данни с резултатите от ученическите проучвания (оn-line и off-line), електронен многоезичен 
терминологичен речник по проучваните теми и наръчник за нуждите, очакванията и предложенията на младежите в ес, 
който ще бъде предложен на европейската комисия.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: средно художествено училище за приложни изкуства
адрес: гр. трявна, ул. “ангел кънчев” № 150
тел: +359 677 2291
е-mail: artschooltryavna@mbox.digsys.bg

Партньори
училище координатор: Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium - естония
партньори: 1. Istituto Tecnico statale per Geometri “Nicolò Tartaglia” - Италия

2. сху за приложни изкуства, трявна - българия
3. Zespół szkół im. Piotra Wysockiego - полша
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00074-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

водата във всичКи нейни състояния

цели:
• проектът поставя учениците в центъра на едно екологично, икономическо и културно предизвикателство. 
• учениците да придобият знания за наличието и използването на водата; да усъвършенстват методи на обучение като 
изследвания и анализ; да използват културата и познанията си на местно ниво, за да ги пренесат в едно европейско 
пространство.
• за преподавателите това е възможност да обменят положителни педагогически практики и да изработят съвместни 
средства за работа.
дейности:
• Излизане на терен: посещение на река струмешница и самуилова крепост.
• видеоконференции с училищата партньори.
• създаване на формуляри за представяне на учениците.
• Излизане на терен: посещение на минералните извори в местността рупите и село марикостиново.
• редовни събирания на учителите от училището, участващи в проекта.
• постоянна работа и консултации с учениците и училищното настоятелство.
• непрекъснато използване на новите технологии.
• популяризиране на проекта чрез средствата за масова информация.
мобилности:
среща  на участниците в проекта в san sebastiano al Vesuvio, Италия
резултати:
Изработване на CD-ROM с фотографии от посещенията.
Изложба на ученически рисунки (пейзажи).
писане на статии за електронния вестник и химн за водата от учениците.
Изработване на хербарии и макети с материали, събрани по време на посещенията в различните местности.
събиране на данни за климата и хидрометеорологичната обстановка в региона.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията:  средно общообразователно училище  “антон попов”
адрес: 2850 гр. петрич, ул.„тетово” № 8             
тел: +359 74 560341; 560342
е-mail: sou_anton_popov@mail.bg

Партньори
училище координатор: College alouette. Pessac - France
партньори: 1. scuola secondaria di primo  grado”G.salvemini san sebastiano al Vesuvio  Campania - Italia

2. Gimnazjium nr 2 w Kielkach   Kielce, Pologne- Italia
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C02 - 00022 - 1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици

наименование на проекта:

два славянсКи езиКа в европейсКата обЩност

цели:
• опознаване на двата славянски езика, които не са популярни в европа - български и чешки. заучаване на ключови думи и 
изрази и провеждане разговор на чешки и български език на теми от всекидневието;
• затвърдяване и усъвършенстване на  познанията по английски език и използването му в общуването между екипите;
• обогатяване на уменията на учениците в областта на съвременните технологии като компютри, мултимедия, фотография и др.;
• разнообразяване на училищния живот на учениците, като бъдат насърчени тяхната  инициативност  и идеи, като бъдат 
стимулирани техните интереси и работа.
дейности:
• картинен англо-българо-чешки речник, за овладяване на езика на партньора;
• събирани бяха материали и информация, свързани с културата, традициите и живота в страната партньор, изработени 
бяха презентации и беше осъществено мултимедийното им представяне пред ученици и учители от училищата;
• разменена беше информация за начина на празнуване на коледа и нова година в двете страни. по инициатива на учениците 
материалите бяха подредени в  брошури и постери;
• календар „коменски 2007” със снимки от страните партньори и моменти от живота в двете училища.
• по време на обмена на ученици в двете страни екипите се запознаха с учебната дейност в училището партньор, разгледаха 
материалната база; имаха възможност да вземат участие в учебния процес, запознаха се със историческите и природни 
забележителности на регионите. учениците се опитаха да приложат на практика основни изрази и думи от езика на страната 
партньор  в ежедневните разговори по време на престоя;
• учениците направиха запис на изговора на основните думи от родния си език и създадоха обучителна програма за 
изучаване на двата славянски езика. по време на посещението на екипа от чехия в българия програмата беше тествана сред 
участниците в проекта. 
мобилности:
октомври 2006 - предварителна работна среща в добрич, българия, на която присъства координаторът на чешкото училище; 
aприл 2007 - първа размяна на ученици - екипът от българското училище (20 ученици, директорът на училището и 3-ма 
преподаватели) посетиха ланшкраун, чехия; юни 2007  - втора размяна на ученици - екипът от чешкото училище (24 ученици 
и 4-ма преподаватели) гостуваха в добрич, българия.
резултати:
съвместни продукти: англо-българо-чешки картинен речник; диалози от ежедневието на английски, български и чешки езици; 
обучаваща програма за изучаване на основни думи от двата езика с помощта на английски език.
Индивидуални продукти: албуми, представящи участниците в проекта, техните интереси и занимания; презентации на английски 
език за българия и чехия; календар „коменски 2007”; презентация за коледа в чехия, реализирана от българските ученици; 
брошури за традициите и празниците в двете страни; клипове, посветени на посещенията в двете страни партньори.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: средно общообразователно училище „димитър талев”   
адрес: гр. добрич, ул.”ген. георги попов” 16
тел: +359 58 690 391
е-mail: dtalev@mail.bg; dtalev@bergon.net

Партньори
училище координатор: средно oбщообразователно училище „димитър талев” - българия
партньори: 1. sredni zemedelska skola a stredni odborne uciliste Lanskroun - чешка република 
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номер на проекта: 06-BGR01- s2C01-00043-1
тип проект: училищно партньорство
целева група: ученици, учители, родители, ръководен състав

наименование на проекта:

да дадем ръКа на природата

цели:
• децата във всички партньорски училища да изучават местната околна среда и средствата за рециклиране в техните 
общини и да открият какво е отношението на  децата на тяхната възраст в другите страни по тази тема;
• как  грижата за околната среда и повторното използване на отпадъците, отнасящо се до всички страни,  да стане  важна 
част от живота на децата;
• помагане на децата да развият разбирането за по-широкия свят чрез взаимодействието с другите партньорски училища;
• внасяне на обща широка гама от общности и култури чрез една тема. 
дейности:
• събиране информация за това как общините подпомагат събирането и повторното използване на материали;
• Използване интернет и писането на писма  до властите, занимаващи се с рециклиране и споделяне наученото с партньорите;
• Информацията се издава в бюлетин  с което се демонстрира как различните страни се справят с рециклирането на материали;
• Издаване на брошури за околната среда и рециклирането, които включват статии, стихотворения, пъзели и анкети и със страници 
на партньорските училища;
• създаване на колажи и модели за използването на материали, които могат да бъдат рециклирани и изпращане снимки на 
партньорските училища;
• организиране на видеоконференция;
• провеждане на “седмица на рециклирането”.
мобилности:
работна среща от 12 до 15.02.2007 г.  в българия: в училище са осъществени  среща и разговори с децата в класните стаи с 
представяне на ревю на костюми от отпадъчни материали-ІІІ клас, танци-І и ІV клас, любими детски песни-ІІ клас, изложби 
на предмети направени от отпадъчни материали във всички класове; посещение на католическата църква в селото, 
посещение на музей „алеко константинов” в град свищов, екологични дискусии с членове на сдружение „земя завинаги”, 
свищов, разглеждане на националната изложба на макети на прочути исторически сгради „българия на длан” и местността 
„паметниците”, разходка и разглеждане на църквата „света троица”, са „д.ценов”, калето в град свищов. 
резултати:
уебсайт: http://givingnatureahand.piczo.com/; бюлетин с материали от изследователска и събирателска дейност; ревю на 
костюми от отпадъчни материали; Изучаване на местната околна среда и средствата за рециклиране в общината ; разбиране 
на отношението на  децата  в другите страни по тази тема; почистване на местност и събиране на природни материали за 
изработване на пана; екскурзия до природен парк „персина” в град белене и запознаване с  дейностите в него; разглеждане 
и обсъждане материалите, CD и DVD получени от партньорските училища; грамоти и награди за екип от VІ клас от участие в 
национално състезание по гражданско образование организирано от мон за защита на проект: „да дадем ръка на природата” 
в софийски университет “св. климент охридски” -  софия,  5 май 2007 г.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: оу “христо ботев”
адрес: 5280 с. ореш
тел: +359 6328 2081
е-mail: mochkova@abv.bg

Партньори
училище координатор: Huntingdon Primary and Nursery school , Nottingham, NG3 4ay, uK - англия

партньори: 1. Txomin agirre Ikastola, 48700 Ondarroa - Испания; 2. Lanke skole, 7517 Hell - норвегия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00160-1
тип проект: училищен 
целева група: ученици, учители , родители и ръководен състав, общество

наименование на проекта:

нашите Животи

цели:
• да се даде възможност и да се окуражат участващите деца да открият, опишат, съпоставят и представят информация и 
факти от различни области на техния живот (свободно време, храна, облекло);
• в тези главни теми са включени още подтеми, свързани с традициите, локалната история, култура и околна среда;
• проектът е част от учебната програма и води до междупредметни дейности при английски език, майчин език, изкуство, 
музика, занаяти, история, естествени науки, математика и информационни технологии;
• при използването на различни средства (информационни технологии, работа в екип, участие в планиране и оценяване на 
проекта), децата ще развият учения и знания чрез автентични познания и комуникации.  
дейности:
основната тема на първата година е “от къде сме ние?” и “един ден от моя живот”.
представяне на участващите класове (деца, часове, учители, училища, градове, страни, култура); годишен календар, съдър-
жащ общ преглед на всички национални и училищни празници и работните дни; уебсайт (www.ourlives.si); ъгъл “коменски”-
място за изложби на работите по проекта открит във всяко от участващите училища; създадени версии на речник  от децата 
по време на работната среща в любляна.  бяха изготвени и споделени с останалите представяне на ежедневните дейности и 
прекарването на свободното време в различни формати (доклади, PP презентации, ръчно написани книги, снимки, видео, 
рисунки). по време на цялата учебна година участващите деца и учители обменяха писма и имейли.
мобилности:
две работни срещи по проекта : любляна, словения - 4 ученици и 2-ма преподаватели (директора и координатора );
тампере, финландия - 2-ма преподаватели (директора и координатора)
резултати:
публикувахме повечето от проектните продукти и дидактически материали на проектния уебсайт, представихме проектът и 
неговите резултати на родителите на родителски срещи и на местните медии. локалната TV излъчи финалната презентация 
на проекта. участвахме с група деца от екипа на “коменски” и партньорското училище от финландия  в световната премиера 
на пиесата “капките на живота”-посветена на световния ден на околната среда на 29 май, едновременно с училища от 65 
страни. 
направихме видеофилм, CD-та с презентации, DVD с представлението на пиесата, снимки, отчети, рисунки, книга, изложби, 
речници. Имаше предаване по местната TV  и по националното “дарик радио”.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: средно общообразователно училище “христо ботев”
адрес: гр. враца, ул. “генерал леонов” № 37
тел: +359 92 623549
е-mail: hrbotev@mail.bg

Партньори
училище координатор: Osnovna šola Trnovo - словения
партньори: 1. TaMMELaN KOuLu - финландия

2. Escola BI 1,2 3, /JI Vasco da Gama - португалия
3. MİMaR KEMaL İLKÖĞRETİM  OKuLu - турция



89

номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00178-1
тип проект: училищен 
целева група: ученици, учители, родители, ръководен състав

наименование на проекта:

здравословен Живот

цели:
• да създадем у децата чувство за необходимост от водене на и навици за здравословен начин на живот;
• да насърчим преподавателите да градят здравословна работна атмосфера;
• да разпространим идеята за здравословен начин на живот сред родителите и широката общественост;
• да разширим познанията на децата за страните и културите на училищата  партньори;
• децата да споделят традиционни детски игри , хобита, спортове, дейности в класната стая, допринасящи за физическото и 
психическо им здраве.  
дейности:
• анкетиране на родителите относно  здравословния начин на живот в семейството и запознаването им с целите на 
проекта;
• обмен на традиционни рецепти от всички партньори и тяхното приготвяне;
• Изучаване на хранителните продукти , опаковки, мерни единици;
• Изработване на елементарен речник на всички партньорски езици с картинки и прости изрази от ежедневна употреба;
• Изграждане на кът на “коменски” в училище.
мобилности:
от 14 до 19.10.2006 г. - белмънт, дъръм, англия - начално католическо училище ”св.томас мор” , 3-ма преподаватели;
от 25 до 28.02.2007 г. - щутгарт, германия - средно училище ”розенщайншкуле”, 2-ма преподаватели;
от 22 до 25.04.2007 г. - еършайъ, мосблоун, шотландия, начално римокатолическо училище”св. ана”, 1 преподавател 
резултати:
първа година - готварска книга с традиционни  здравословни ястия от всяко едно училище партньор на езика на проекта и 
на съответния национален език.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: соу „христо ясенов”
адрес: бул.руски 69, етрополе 2180
тел: +359 720 2135
е-mail: hr_yassenov@abv.bg 

Партньори
училище координатор: Primary Catholic school ‘st. Thomas More’, Belmont, Durham - англия
партньори: 1. ROsENsTEINsCHuLE, stuttgart - германия

2. Primary Roman Catholic school ‘st. anna’, Mossblown, ayrshire - шотландия
3. Pestalozi schule Ennigerloch, Germsny - шотландия
4. C.E.I.P. Jorge Gullen, Campaspero - Испания
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00168-1
тип проект: училищен 
целева група: ученици

наименование на проекта:

европа: да изградим бъдеЩето чрез Културното разнообразие

цели:
• да се подкрепи европейското гражданство, основано върху толерантност, уважение и мултикултурен диалог;
• да развива европейските измерения в училищата на партньорите;
• да се познава  културата на собствения  регион и държава и да се сподели с партньорите;
• да се открие историческото и културното наследство на партньорите;
• да се оцени наследството на партньорите и да се уважава културната разлика;
• да се развиват комуникативни умения по другите езици;
• да се развива използването на информационните и комуникативните технологии.
дейности:
• Изучаване на информация /документи по темите с цел да подготвим крайния продукт;
• създаване на проектно лого;
• учебни визити до различни културни места;
• Интервюта в общността за чествания и празници;
• Изработване на сD с проектите, представени от ученици;
• организиране на изложби за представяне на дейностите;
• общуване между учениците чрез писма и e-mail;
• обмяна на информация и материали между училищните партньори, използвайки различни комуникативни начини;
• създаване на европейска стая с постоянна изложба във всяко училище.
мобилности:
срещите по проекта и учебните визити за ръководители - 2 пъти годишно (октомври и май).
резултати:
Изложба за партньорските страни  в кът на “коменски”; записи на CD с информация за всяко училище и всяка страна - 
DVD, Power Point; календар с паметници и места от нашата държава; Игра с важни личности; кратки брошури на темите, 
разработвани в проекта; материал за проекта във в. “жар”; фотографии от посетените културни и исторически обекти.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: соу „христо ботев”
адрес: 3700 видин, ул. „владикина” 57
тел: +359 94 600255
е-mail: sedmovidin@abv.bg

Партньори
училище координатор: aGRuPaMENTO DE EsCOLas DO MONTE DE CaPaRICa - португалия
партньори: 1. INsTITuTO DE ENsEÑaNZa sECuNDaRIa  “PEÑaLBa” - Испания

2. sCuOLa MEDIa sTaTaLE “Baluardo Partigiani” - Италия
3. sMs “Paolo stefanelli” - Италия
4. GIMNaZJuM  NR 4 - полша
5. ZÁKLaDNĀ ŠKOLa ŠaLa - словакия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00186-1
тип проект: училищен 
целева група: ученици

наименование на проекта:

замъци и дворци - история и легенди

цели:
• да научим за историческото и културно наследство на различните европейски страни;
• развитие на хуманистичните интереси на учениците в областта на историята, изкуството и литературата;
• обмяна на опит и изследване на  общите корени на европейската култура;
• подобряване на уменията на учениците и учителите за работа в екип, планиране и извършване на дейности в 
сътрудничество;
• представяне на образователния проект като креативен метод на обучение;
• развитие на езиковите умения на учениците, обогатяване речникa им по английски език. 
дейности:
учениците  изследваха историята и легендите на замъците и дворците, използвайки различни източници на информация. 
през първата година дейностите бяха фокусирани върху замъците, тяхната история и различни аспекти на рицарската култу-
ра. тези дейности включваха: изследване на историята на замъците, разположени в областта на всяко училище; посещение 
на някои местни замъци (крепости); изработване на пътеводители на посетените замъци; съставяне на многоезични ми-
ниречници, свързани с рицарската култура; мултимедийна презентация на замъците(снимки, видео); изложба на модели, 
снимки рисунки и скулптури , училищни състезания; изложба на най- добрите снимки, направени от учениците на всички 
училища партньори; две работни срещи по проекта - в румъния и в Испания; конференция за запознаване на местната общ-
ност с дейностите и резултатите от проекта.
мобилности:
5-9.11. 2006 г. - гр. пашкани,румъния; 19-25.05. 2007г. - гр. барселона, Испания
резултати:
лого на проекта; пътеводители на европейски замъци; многоезични миниречници, свързани с рицарската култура; мултимедийни 
презентации, подготвени от всяко училище и обща мултимедийна презентация  под заглавие” европейските замъци”; CD със 
снимки и видео от мобилностите; арт-продукти( изложби на рисунки, модели, снимки, фотоалбум с европейски замъци); общ 
уебсайт с информация по проекта - www.colegiocami.com/castles.htm; статия в местната преса „мездра 21 век”; копие от материала, 
излъчен по местната кабелна телевизия „медиа +”; документ, потвърждаващ излъчването на материала по местното радио. 
нематериални резултати: повишаване мотивацията на учители и ученици за изучаване на чужди езици (по-специално английски 
като език на проекта); развитие на познанията на учениците за европейската история и култура; подобряване уменията им за 
работа в екип; подобряване на  техническите им умения  чрез използване на интернет, e-mail, създаване на мултимедийни 
презентации; увеличаване на лексиката на учениците по английски език; интегриране на училищните общности и заздравяване 
на междукултурните връзки на хора от различни страни.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: соу „Иван вазов”
адрес: гр. мездра, ул. „г. димитров”32
тел: +359 910 92325
е-mail: vazov_school@abv.bg 

Партньори
училище координатор: Gimnazjum im. armii Krajowej  - полша
партньори: 1. skola sekondarja subien Vincenzo Bugeja - малта

2. Escola secundária Frei Gonçalo de azevedo - португалия
3. ŞCOaLa GENERaLĂ “ION CREaNGĂ” - румъния
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C02-00034-1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици

наименование на проекта:

исКам да ти разКаЖа...

цели:
да се предостави на участниците възможност да използват езика на проекта при реално общуване; получаване на начал-
ни познания по езика на партньора; повишаване мотивацията на учениците за изучаване на чужди езици и подсилване на 
тяхната увереност при използването им. -  предоставяне на възможност на учениците да работят в интеркултурна среда; 
постигане на по-добро познаване на собствената култура и запознаване с елементи на културата, традициите и историята 
на партньора; по-добро разбиране на различни култури чрез изграждане на международно приятелство; възприемане на 
културното разнообразие като важна ценност, а не като недостатък.
дейности:
• “приятел в нужда се познава...” - работа по издирване, подбор, превод, илюстриране или драматизиране на народни по-
словици, поговорки и приказки на тема приятелство и солидарност. благотворителна разпродажба на изработени с текстове-
те и илюстрациите коледни картички.
• “покажи ми своето училище” - участие в часове на класовете от партниращото училище, съвместни дейности, свързани с 
училищния живот и ученическото самоуправление по време на обмена на ученически групи.
• “Искам да ти разкажа...” - екипна работа по места върху теми от историята, географията и културата на собствената страна, 
представяне на продуктите от екипната работа на семинарни срещи по време на обмена на ученически групи.
• Изучаване на целевия език (португалски) - курс от 40 учебни часа за учениците, участващи в обмена, и придружаващите 
учители, проведен през коледната ваканция.
мобилности:
работна среща по проекта за подготовка на обмена - 14-20.01.2007 г. координаторът на проекта от българска страна посети 
училището партньор  в гр. евора, португалия; ученически обмен, I фаза - 12-26.02.2007 г. 20 ученици и 4-ма учители от нашето 
училище посетиха  гр. евора, португалия; ученически обмен, II фаза - 12-26.03.2007 г. 19 ученици и 4-ма учители от училището 
партньор посетиха град козлодуй, българия.
резултати:
бяха създадени крайни продукти, които могат да се използват в учебния процес по дисциплини като история, география, 
български език и литература, в часове на класа. съвместните драматични спектакли създадоха чувство за удовлетворение и 
трайно приятелство. много ученици (не само участниците в обмена) подобриха уменията си за работа в екип, за общуване на 
чужд език, за използване на Икт; придобиха много нови знания училищният живот беше обогатен и разнообразен. повиши 
се мотивацията за работа и самочувствието на участниците в обмена - учители и ученици, подобри се работата с родителите.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: соу  “св. св. кирил и методий”
адрес: ул.”тодор каблешков” 1, 3320 козлодуй
тел: +359 973 80886
е-mail: kim_kozloduy@abv.bg

Партньори
училище координатор: соу  “св. св. кирил и методий” - българия
партньори: 1. sCHOOL E. B. 2,3 aNDRÉ DE REsENDE  - agrupamento nº. 2 de Évora - португалия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO1-00128-1
тип проект: училищно партньорство
целева група: ученици, учители, родители, ръководители

наименование на проекта:

Култура на хляба

цели:
• повишаване качеството на работата на учениците и представата за европейското образование, международно 
сътрудничество между училищата, изучаване на езици, задълбочаване на интеркултурните разбирания.
• реализирането на проекта включва: изработване на произведения на изкуството по темата “култура на хляба”, проучване 
на видовете хляб, правенето на хляб и култура на храненето, традициите, свързани с хляба. темата “култура на хляба” да 
заздрави връзките между различните предмети и да разнообрази методите на обучение.
дейности:
всяка година е разделена на отделни стъпки, по време на които училищата работят по определена тема, развиват я и изра-
ботват творчески материали като снимки, рисунки, презентации и др. всяка година започва с работна среща в една от стра-
ните за обсъждане на предстоящите дейности и пътувания. дейностите по проекта са интегрирани в учебното съдържание, 
уроци и извънкласни дейности. във всяко училище  има група от учители, представители на различните предметни групи.
мобилности:
невшехир, турция -  от 20 до 27 ноември 2006г.; Игуалада, Испания -  от 8 до 13 май 2007г.
резултати:
преди всичко проектът повиши интереса към работата в училище на ученици и учители и даде възможност на участниците и 
техните колеги и съученици да изучат културата на хляба в четири страни. повиши се качеството на обучението в училище.
за учителите проектът беше възможност за професионално развитие, реализиране на нови идеи, развиване на нови умения 
и възможност за опознаване на други държави и за по-добро разбиране на културните им особености. учениците повишиха 
своята мотивация за учене, участваха активно в обучението и развиха умения за представяне на собствените идеи. установи-
ха контакти с ученици в други държави и опознаха културните им особености. група учители в училището успешно премина 
курс по английски език.
проектът беше изключително добре приет и постигна отлични резултати на всички нива. участието в проекта „култура на 
хляба” донесе допълнителен престиж на училището, на учителите, учениците, родителите и града, повиши доверието към 
училището на местно равнище.  
посещения на етнографския музей във враца; Изработване на постери и табла; събиране и превод на английски рецепти и 
информация, свързани с коледа и нова година. цялата информация, придружена със снимки, беше обменена с партньорите; 
Изложби за коледа и великден; папка „култура на хляба”; учениците събраха, преведоха и илюстрираха поговорки, гатанки 
и истории за хляба и ги обмениха със своите партньори; Изложба на илюстрации; дискусия „култура на хляба”; CD „култура на 
хляба”; анкета „култура на хляба”; DVD „култура на хляба”.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: средно общообразователно училище „козма тричков”
адрес: враца, ул.” антим І”12
тел: +359 92 624287
е-mail: Kozma_trichkov@abv.bg

Партньори
училище координатор: 2000 EVLER aNaDOLu LİsEsİ - TuRKEy
партньори: 1. Liceo scientifico ‘Giacomo ulivi, Emilia Romagna,  Parma - Italy

2. Institut Ensenyament secundari “Pere Vives Vich”, Catalonia, Igualada - sPaIN
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C03-00055-1
тип проект: училищно развитие
целева група: ученици и учители

наименование на проекта:

да проучим нашите обЩи Корени

цели:
• разработвайки този проект, искаме да помогнем на нашите ученици да осъзнаят разнообразието на култури и традиции 
в европейския съюз, да разберат, че всяка култура притежава свои собствени характерни черти и че разликите в тях не е 
необходимо да означават различия в мисленето.
• макар да има  различия между партньорите, да се убедят в нашите общи корени.
дейности:
• Интерактивни уроци по география и история
• посещение на пещери, събиране на камъни,  уроци от специалисти (геолог или археолог);
• приготвяне и заснемане на скеч за древни хора  за срещата в ренедо ди пиелагос;
• Изработване на албуми, карти и плакати, представящи българските почви и съкровища.
мобилности:
5-11.05.2007 г. - среща в ренедо ди пиелагос, Испания, на която от нашето училище присъстваха 2 ученици и 3-ма препода-
ватели.
резултати:
резултатите от проекта са насочени към проучване на общите ни корени. продуктите по проекта са: книжка „български 
празници”, книжка „българия през античността”, плакат „почвите в българия”, филм „днес е лесно, а някога?”, филм  с 
интерактивен урок по история „ да проучим  нашите общи корени”, фотоизложби от инициативите по проекта, папка с 
резултатите от тестовете по история и география. бяха организирани и проведени два похода и бе посетена  местната пещера 
„орлова чука”. 
за работата по проекта бяха изготвени отчети  пред педагогическия съвет и училищната общност, много снимки, публикации 
в областния печат (в.”утро”), в телевизията (бнт - канал север), постоянен кът, представящ ежеседмичната работа по проек-
та, изложба с всички изготвени материали преди отпътуване за Испания и изложба след завръщането оттам с материалите 
на нашите партньори.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: соу ”св. св.кирил и методий”
адрес: 7150 гр. две могили, обл. русе
тел: +359 8141 2876
е-mail: soudvemogili@mail.bg 

Партньори
училище координатор: начално училище в гр.ренедо ди пиелагос - Испания
партньори: 1. училище в гр.фалтичени - румъния

2. начално училище в гр.киршехир - турция
3. соу ”св. св. кирил и методий” - две могили - българия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00247-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

знанието строи мостове

цели:
• да обедини няколко средни училища от различни европейски страни, които ще обменят информация и опит, отнасящи се 
до средата, в която се развиват учениците, тяхното обучение и възпитание. 
• да допринесе за взаимно уважение чрез сравняване на прилики и различия и чрез учене един от друг. 
• да се реализират различни съвместни дейности: презентации на училищата, градовете и страните; представяне на 
традиционна музика, митове, легенди, приказки, танци и техники за интегриране на емигранти и бежанци чрез дейности в 
сферата на културното наследство. 
• да започне сътрудничество между училищата на всички нива: ръководни органи - учители - ученици - родители - местни 
власти.
дейности:
първа година 2006/2007 - презентация на училищата партньори; създаване лого на проекта; конкурс за изработване на кар-
тички на базата на разменени митове, легенди и приказки от всяка страна; отпечатване на най-хубавите картички и изпра-
щането им по случай националните празници на страните; начало на изрисуването на стени в класните стаи на училищата 
партньори; стартира изработването на фотоалбум на тема “проучвай миналото, усъвършенствай настоящето, подготвяй 
бъдещето”; създаване на уебсайт на проекта; втора година 2007/2008 - Изработване талисман на проекта; размяна на тра-
диционна музика и песни между страните партньори; рисунки или писане на съчинение на тема „знанието строи мостове”;  
Изработване на сувенири, типични за всяка страна; започна представянето на традиционните танци; кулинарни дейности в 
град пафос, кипър; Изработване на фотоалбума; Издаване на вестник на партньорството.трета година 2008/2009.
мобилности:
първа година - работни срещи в разлог и софия, в полша и в гърция. втора година - работни срещи във финландия и кипър. 
трета година - работни срещи в германия  и гърция.
резултати:
Logo на проекта; Website; пощенски картички; диплянка с пословици и поговорки; фотоалбум; вестник на партньорството; CD 
-ROM и DVD с традиционна музика; сборник с митове и легенди на английски и на националния език; сувенири; Изрисувани 
стени в класните стаи с най-важните елементи и продукти на проекта; фотоси от тези стени ще се използват за издаване на 
годишен календар; талисман на проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: соу ”братя петър и Иван каназиреви”
адрес: гр. разлог, ул.”любен каравелов”12
тел: +359 747 80232
е-mail: kanazirevi_razlog@yahoo.com

Партньори
училище координатор: соу”братя петър и Иван каназиреви” - българия
партньори: 1. Von-Vincke-schule soest LWL- Förderschule, Förderschwerpunkt sehen - Germany

2. Kellokosken lukio ja yläaste - Finland
3. Miejski Zespół szkół w Świeradowie- Zdroju - Poland 
4. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ - Greece
5. GyMNasIuM of apostolos Pavlos - Cyprus 
6. 135 соу “ян амос коменски” - софия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO2-00030-1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

да Живееш в голям град

цели:
• установяване на международни връзки;
• популяризиране на европейските езици;
• мотивиране на учениците да изучават чужди езици чрез използване на e-mail, power point, видео писма и интернет 
сайтове за обмяна на информация за техния град и този на училището партньор;
• подобряване на уменията на учениците да общуват на английски език в реална езикова среда;
• насърчаване  изучаването на български език, английски език, холандски и други европейски езици;
• насърчаване на бъдещото интегриране на учениците в страните от европейския съюз;
• разширяване на културните познания на учениците чрез посещения на    страните и училищата партньори.
дейности:
• оформяне на проектен екип;
• обмяна на информация между партньорските институции;
• представяне на проекта пред учениците в партньорските институции;
• установяване на интернет връзки между учениците и учителите в партньорските институции;
• Изготвяне и издаване на виртуален вестник „да живееш в голям град”;
• създаване на опростен речник на трите езика, използвани в проекта - английски, български и холандски;
• провеждане на дискусии, свързани с  предимствата и недостатъците да живееш в голям град, младите хора  в обединена 
европа - интереси и проблеми;
• Изготвяне на презентация, отразяваща дейностите, проведени на деня на европа;
• проектни визити и обмен на ученици в амстердам и в кърджали с продължителност 2 седмици;
• фотоизложби и представяне на крайните продукти;
• Изготвяне на заключителни отчети.
мобилности:
проектът бе реализиран в рамките на1 година - 01.08.2006 - 31.07.2007; предварителна среща - март 2007 в гр.кърджали, 
българия; ученически обмен - 20 ученици и 4-ма  преподаватели от българия - в Huygens College, амстердам, холандия; уче-
нически обмен - 20 ученици и 4-ма преподаватели от холандия - в соу „петко рачов славейков”, кърджали, българия.
резултати:
вестник (3 броя), озаглавен „да живееш в голям град” на английски и на български език, включващ статии, представящи 
нашия град, училище, традиции, забележителности, ученически есета, засягащи различни актуални теми; общ вестник (2 
броя), озаглавен „да живееш в голям град” на английски език, представящ работата на учениците от двете партньорски 
институции, която продължи до завършване на проекта; презентация на дейностите, проведени на деня на европа; опростен 
речник на български, английски и холандски език.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: соу „петко рачов славейков”
адрес: кърджали, ж.к. възрожденци
тел: +359 361 65907
е-mail: slaveikovkj@abv.bg

Партньори
училище координатор: Huygens College, амстердам - холандия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C03-00074-1
тип проект: училищно развитие
целева група: ученици (соп) , учители,  родители

наименование на проекта:

ела да се запознаеш с моя свят

цели:
• намиране на адекватни за нуждите на деца със специални образователни потребности (соп) подходи, методи и стратегии 
на взаимодействие със съучениците и учителите с цел улесняване на социалната интеграция на децата в училището. 
запознаване с опита на образователните системи на партниращите страни. 
• разнообразяване на обичайните форми на взаимодействие с родителите на деца със соп.
• учителите, участващи в екипа по проекта, да обогатят уменията си не само в тематичната област на проекта, но и 
по отношение на работата в екип и социалните взаимоотношения: учител - ученик, учител - родител, моделирането на 
взаимоотношенията ученик - ученик;
• популяризиране на успешно реализирани практики и добри идеи сред други училища, родители, между партниращите 
училища и др.
дейности:
• вътрешноучилищни методични срещи с учителите; работа с учениците по горепосочените теми; 
• срещи с родителите с цел приобщаване към работата по проекта и мотивиране за взаимна подкрепа; 
• сътрудничество със сдружение „достоен живот”; 
• сътрудничество с кабелните телевизии; 
• представяне на работата с ученици със соп в училището на педагогическите съветници от другите училища в града; 
• работа в екип с партниращите училища.
мобилности:
през цялата учебна година е поддържана редовна кореспонденция чрез е-mail, телефон, факс и писма с цел обмен на ин-
формация; осъществена е работна среща през м. 12. 2006 год. в гр. гизи - Италия и през м. 05.2007 год. в анкара - турция. 
предстоят още четири срещи за следващите две години.
резултати:
албум дневник на проекта; видеофилми на драматизациите в часовете по литература; видеоклипове и снимков материал от: 
час на класа,  обичай коледуване, детско парти в първи клас, екскурзия и излет до гр.враца и местността божурица, с участие 
на родителите на децата със соп,  участие в срещи с други институции; реализирани изложби с предмети, изработени от 
децата със соп; лого и сайт на проекта; презентация на извършената дейност по проекта през първата учебна година.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: соу „петко рачов славейков” 
адрес: гр. видин, ул. „п.р.славейков” № 26
тел: +359 94 600218
е-mail: sou8_vidin@abv.bg

Партньори
училище координатор: турция
партньори: 1. българия

2. Италия
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номер на проекта: 06-IBGR01- s2CO1-00284-1
тип проект: училищно партньорство
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

R. E. C. - RECLaMO PRO EuROPa COGItaNs

цели:
• ангажираност и мотивация на учениците за робота по европейски младежки  проекти и програми; 
• развиване и усъвършенстване уменията за писане, управление и отчитане на проекти от учителите; 
• развиване и обогатяване на видовете извънкласни форми на обучение; 
• приобщаване към идеите на европейската общност, междукултурно сътрудничество, развито гражданско общество.
дейности:
• борд  на рекламата; речник на рекламата - резюме на работата и опита от първата година, компилирани според 
информациите от голямото табло на реклама; 
• рекламен плакат изготвен, от учениците на всички училища, участващи  в проекта; 
• уеб-сайт - http://www.etwinning.net /username - agusheff, password -agusheff/; 
• организиране два пъти годишно дни на „коменски” за представяне на проекта, неговите цели и задачи;  
• създаване на крайни продукти.
мобилности:
проектът се състоя в две работни срещи, в унгария и българия. първата  работна среща между училищата партньори по 
програма коменски-1 се проведе в будапеща от 11.11.2006 до 15.11.2006 г., организирана от водещата организация мостарт 
- MOsTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület. цел  на срещата беше да се планират дейностите по проекта до края на 
годината и подготовка за ново кандидатстване по програмата за следващите две години. втората мобилност 27-30.06.2007 
г. се осъществи в българия, в гр. пловдив. на срещата бяха представени крайните продукти от проекта, беше осъществен 
междукултурен диалог между младите хора участващи в проекта. проведе се  среща с асоциираните партньори от българска 
страна, пред които се презентира проекта REC - Reclamo pro Europa Cogitans. на  срещата бяха поканени журналисти от пло-
вдивските медии /радио пловдив, вестник „труд”, „24 часа”, „марица”, телевизия „евроком”/.
резултати:
проектът има висока степен на реализация по целите, задачите и дейностите на проекта:  
Информиране на ученици, персонал, родители и местни общности за проекта; създаване на място на „коменски” във всяко от 
училищата партньори; Изготвени рекламни материали за проекта /филм, брошури, книжки, календари, презентации/;  учас-
тие в годишната конференция на eTwinning в брюксел /извън дейностите на проекта/; речник на рекламата; уебсайт - http://
www.etwinning.net /username - agusheff, password - agusheff/ 

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: соу „п.кр.яворов”
адрес: пловдив 4003, бул. „българия” № 136
тел: +359 32 951820
е-mail: sou_yavorov@abv.bg;  impuls_press@abv.bg

Партньори
училище координатор: BuDaPEsTI EGyETEMI KaTOLIKus GIMNÁZIuM, OM 1015 Budapest - Hungary
партньори: 1. ”соу п.кр.яворов” пловдив - българия

2. sCuOLa  sECONDaRIa DI I GRaDO “ D.G.MINZONI ” - Italy
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00117-1
тип проект: училищно партньорство
целева група: ученици 

наименование на проекта:

в търсене на европейсКите Културни Корени - театър , образ и фестивал

цели:
• темата на проекта за третата година е фестивалът. основни цели: проучване на фестивалите, определен фестивал или 
обичай във всяка отделна страна.
• участниците в проекта имаха за цел да опознаят по-добре своите обичаи, традиции и култура. представяне на този обичай 
чрез мултимедиен, интерактивен продукт, който да бъде презентиран на финалната работна среща в сетубал, португалия, 
през месец март 2007.
дейности:
участниците в проекта проучиха фестивала камила в селата крушаре и младово. работната група засне филм „фестивалът 
сурваки - камила” и направи монтаж, озвучаване, превод, обложка. филмът беше представен на работната среща между 
ученици и учители в град сетубал, португалия през месец март. осъществи се пътуване до град сетубал, португалия,  където 
участниците се запознаха с останалите партньори. бяха осъществени множество дейности на работния език - превод на фил-
ма, превод на брошура за град сливен, размяна на емайли и писма, директно общуване с партньорите в реална и виртуална 
среда. дейностите по проекта обхванаха нови познания по културна история, фолклор и информационни технологии. учите-
лите се запознаха с колегите партньори и обсъдиха с тях различни проблеми от междукултурен, социален и образователен 
аспект. по време на работната среща между учителите през месец октомври в сливен бяха  изработени 20 броя дискове с 
филм, представящ срещата. бяха изработени 20 броя дипляни, представящи историческите и културни забележителности, 
на град сливен. учениците заснеха филм „фестивалът сурваки - камила“ - и изработиха 20 броя дискове. беше направен 
1 плакат с колажи от град сливен и българия, представящ културното и историческо наследство. собствен уебсайт www.
comeniuschoolproject.com. беше направен кът коменски с информация за програмата, за дейностите по проекта, за страните 
партньори. във фоайето на училището беше направена изложба с 35 снимки и power point презентация от посещението ни в 
португалия.
мобилности:
беше осъществена мобилност до град сетубал, португалия от 4 ученика и 4-ма преподавателя в периода 07-13 март 2007.
резултати:
20 броя дискове с филм, представящ срещата в сливен. 20 броя дипляни, представящи историческите и културни забележи-
телности на град сливен. филм „фестивалът сурваки - камила“ и 20 броя дискове. плакат, представящ културното и истори-
ческо наследство на град сливен и на българия. уебсайт на проекта - www.comeniuschoolproject.com. кът „коменски”. Изложба 
с 35 снимки и power point презентация от посещението в португалия.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „арх.г.козаров“  
адрес: 8800 сливен, ул. „роза” 1                                                                  
тел: +359 44 625714
е-mail: spgsg_sliven@abv.bg

Партньори
училище координатор: Escola secundária Lima de Freitas,  setubal - Portugal
партньори: 1. сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „арх. г. козаров “; 2. ÖZEL 

aNKaRa Maya  İLKÖĞRETİM OKuLu,  ankara - Turkey; 3. Escola secundaria  angelo augusto da 
silva, Madeira - Portugal; 4. IEs XIMEN D’uRREa PaIs VaLENCIa - EsPaÑa;  5. Āgenskalna ģimnāzija 
Riga - Latvia; 6. Lycée Professionnel Pablo Picasso, Cédex - France; 7. smestow school Birmingham 
- England;  8. I. tehnička škola TEsLa Zagreb - Croatia 
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номер на проекта: 06-BGR01-s2CO2-00029-1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

ловът - пресечна точКа на природа, туризъм и хранене

цели:
• опазване на природата и дивечовите популации;
• развитие на туризма в българия;
• въвеждане и доближаване на европейските стандарти за работа;
• подобряване и обогатяване на знанията по английски и немски език;
• подобряване на социалните контакти, както и запознаване на чуждестранните  партньори с бита, природата и културата на 
българия;
• опознаване на природата на българи и германия;
• обогатяване знанията на учениците в дивечовото хранене и популяризирането му като екологично чист продукт.
дейности:
• комуникация на английски език между учениците от двете страни;
• подготвителен курс по немски език за българските ученици; 
• Изучаване на ловните възможности в германия и българия;
• съвместно приготвяне на ястия от дивеч, както и представянето на български и немски трапезни вина, подходящи за този 
тип асортименти;
• запознаване на учениците с европейските стандарти за работа, обучение и начин на живот.
мобилности:
2007г.- 12 ученици и 2-ма преподаватели посетиха германия.
резултати:
Издаване на брошура, изготвяне на дискове, илюстриращи посещенията съответно в германия и в българия. поместване на 
продуктите в сайта на гимназията; обогатяват се знанията по: чуждоезиково обучение, география, история, професионални 
дисциплини. променя се мотивацията на учениците за разширяване на знанията им в различни области от познанието;  
проектната тема ще намери приложение в различни учебни дисциплини. тези интеркултурни контакти ще повлияят и на 
останалите ученици да вземат участие в подобни проекти, което ще обогати както общата, така и професионалната им 
култура; все по-голям брой ученици и преподаватели желаят да участват в подобни проекти. тъй като проектът е езиков, а 
нашето училище е с професионална насоченост, се получава симбиоза между знания и умения, а също така преплитане на 
знанията в различни учебни дисциплини. по този начин реализацията на подобни проекти не остава само на книга, а намира 
и своето практическо приложение както в учебния материал, така и в социалния и в обществения живот.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: софийска професионална гимназия по туризъм
адрес: 1202 софия, бул.”сливница” 182
тел: +359 2 9867778
е-mail: thh_sofia@abv.bg

Партньори
училище координатор: софийска професионална гимназия по туризъм - българия
партньори: 1. sRH Fachschulien GmbH Hotelfachschule, Pirna
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00202-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици

наименование на проекта:

успяваЩи млади предприемачи

цели:
• Информиране на младите хора за възможностите на предприемаческото поле на дейност.
• мотивиране на учениците от последните класове за необходимостта от кариерно развитие, чрез придобиване на лични 
маркетингови технологии с цел достигане на социално-икономическа независимост.
• обучение на ученици от последните класове в предприемачество с цел да се улесни социалната им реализация на основата 
на личното хоби.
• работа в мултикултурна среда.
• общуване на езика на проекта.
дейности:
• конкурс „моето хоби”.
• съвместна работа на екипа по проекта с клуб по битова култура към читалище „надежда”.
• съвместна изложба с клуба по случай 1 март.
• посещение на дома за стари хора.
• Изработване на каталози на продуктите.
• Изработване на бизнес-планове.
• симулативни игри - кандидатстване за работа.
мобилности:
работни срещи по проекта - румъния, португалия, българия.
резултати:
Изложби, каталози, CD на проекта, сайт на проекта.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: старопрестолна гимназия по икономика, 
адрес: гр. велико търново, ул. „панарет рашев” 24
тел: +359 62 620587
е-mail: itvt@hotmail.com

Партньори
училище координатор: румъния
партньори: 1. Италия

2. република чехия
3. португалия
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C02-00020-1
тип проект: езиков проект
целева група: ученици

наименование на проекта:

Културно-историчесКо наследство в европейсКи маршрути

цели:
основната цел на проекта е учениците да се запознаят с историческото наследство на друга европейска държава; да обогатят 
езиковите си познания, мотивацията, капацитета и увереността си да общуват на  чужди езици чрез участието си в програма-
та на проекта; да се интегрират към други националности. чрез връзките с партниращото училище да се покаже принадлеж-
ността ни към  европа. работата по проекта мотивира учениците за по-голяма познавателна активност, защото темата добре 
се интегрира с редовните учебни занятия и учебната програма. материалите от проекта да бъдат източник на  информация  
за други училища и институции, които се интересуват от културно-историческото наследство. да се изработи CD  с материали 
от работата по проекта  и материалите да се представят към WEB-страници  на  двете училища.
дейности:
• учениците от партниращите училища да се запознаят с някои от значимите културно-исторически забележителности с 
общоевропейска стойност. 
• повишаване на мотивацията на учениците за изучаване и общуване на чужди езици. повишаване качеството на 
образованието в училище.
• проектът допринесе за повишаване на увереността на учениците от партниращите училища да общуват помежду си на 
работния език, който се ползва в европейската общност.
• повишаване на познавателната активност на учениците в областта на историята, географията чрез интегриране на темата 
на проекта в задължителната учебна програма.
• запознаване с официалния език на партниращото училище. полският език е малко разпространен език в рамките на 
европейския  съюз.
• разработените материали по проекта дават възможност и на други институции и организации да се ползват от тях при 
необходимост от презентиране на местните културно-исторически богатства. след успешната реализация на проекта 
учениците са по-мотивирани да изучават чужди езици и да ги използват в ежедневието си.
• обогатиха се познанията на училищната и местната общност за страната партньор, а българия и полша имат традиционни 
добри отношения.
• учителите обмениха опит с колеги от страна членка на европейския съюз относно учебните програми и мястото на ученика 
в тях. направени бяха важни сравнения и изводи за мястото на учителя в обществото - в  българия и в полша.          
мобилности:
16 ученици и 3-ма  ръководители  от 17.04.2007-1.05.2007 осъществиха посещение на партниращото  училище/ Zespol szkol 
Ekonomicznych I Ogonokstalcacych в град слупск /, полша. 16 ученици и 2-ма  ръководители  от  полша  гостуваха на гимназия 
„васил левски”- град ямбол от 03.06.2007 до 17.06.2007.
резултати:
2 броя CD  с фотоалбум и  презентация от дейността по проекта. материалите по проекта са публикувани на: http://gvlevski.
jambolnet.com/.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: гимназия „васил левски”
адрес: ямбол
тел: +359 46 661990
е-mail: p_siarova@abv.bg

Партньори
училище координатор: гимназия „васил левски”- българия
партньори: Zespol szkol Ekonomicznych I Ogonokstalcacych
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номер на проекта: 06-BGR01-s2C01-00209-1
тип проект: училищен проект
целева група: ученици, учители

наименование на проекта:

регионът е вашият учебниК

цели:
• да се опише, анализира и диагностицира местната екологична и земеделска среда.
• да се проучат туристическите ресурси в региона и възможностите за развитие на селския туризъм.
• да се обучат учениците как да развиват устойчив туризъм в съответствие с икономическите, географските и социалните 
особености.
• да се повиши мотивацията за изучаване и общуване на език, различен от матерния.
дейности:
• представяне на училищата партньори във франция.
• презентация на регионите, в които се намират училищата.
• представяне на традиционната национална кухня от страните, участващи в проекта.
• представяне на метода на анализ на земеделски район и прилагането му в стопанство, развиващо селски туризъм.
• организиране на тематични вечери - местни обичаи, фолклор и празници.
• запознаване с туристически маршрути в регионите.
мобилности:
1. 13.11.06 - 17.11.06г.- учители и ученици от гр.сандански и гр.льоварден / холандия/ посетиха училището в гр.шатийон сюр 
сен /франция/. 2. 09.05.07 - 13.05.07г. - работна среща на учители и директори от франция и холандия в гр.сандански.
3. 03.06.07-07.06.07г. - среща по проекта в гр.льоварден /холандия/.
резултати:
Илюстрирана информационна брошура, документираща първия етап от работата по проекта.
CD-презентация на училището и региона.
папка за регион сандански с представяне на туристически обекти и брошура с представяне на училището.
брошура за традиционната българска кухня с рецепти за посочените ястия.
Изложба с материали и снимки от работата по проекта.
публикации в регионалната преса, участие в програми на местното радио.

За контакти:
Контрактор
Име на организацията: зпг ”кл.тимирязев”
адрес: сандански, ул.”г.казепов”1
тел: +359 746 32448
е-mail:

Партньори
училище координатор: франция
партньори: 1. зпг ”кл.тимирязев”, гр. сандански - българия

2. професионален център за селскостопанско обучение , гр.льоварден - холандия
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материалите в настоящата публикация са отпечатани от издателите по начина, по който са предоставени от самите участници. 

The information herein is printed as presented by the participants themselves.


