
2003г. – „Мостове на образование", Фондация "Английски клуб" 
1. Данни за проекта 

 
 
Заглавие на проекта 

 
„Мостове за образование" 
 

 
Kонтакти Фондация „Английски клуб"  

ул. "Христо Ботев" 1, вх. Б, ап. 4  
Търговище 7700  
Тел.: (0601) 29210  
Факс: (0601) 665 14  
e-mail: englishclub@englishclub-bg.com 

 
Интернет страница www.englishclub-bg.com 

 

2. Резюме на проекта  

Проектът „Мостове за образование" бе осъществен от българската НПО Фондация 

„Английски клуб" в сътрудничество с образователни институции от България, Беларус, 

Латвия, Естония, Русия, Полша, Румъния и американската фондация "Мостове за 

образование" както и Регионален Инспекторат на Образованието в гр.Търговище, І ОУ 

"Христо Ботев" и няколко частни компании. 

Проектът "Мостове за образование" има следните цели: 

• Промоция на разбирателство и толерантност чрез чужди езици и езиково 

разнообразие; 

• Интеркултурен образователен обмен между 8 държави; 

Проектът е насочен към следните целеви групи: 

• Ученици на възраст от 14 до 18 години; 

• Преподаватели от различни страни;  

Проектът включваше 140 деца на възраст от 14 до 18 години от 8 държави, както и 15 

международни учители и 15 американски преподаватели. Проведе се в условия на 

пълен пансион на базата на "Хоспис-Енергия" в гр.Търговище, България в рамките на 

20 дни - от 7 юли до 26 юли 2003 г. 

Учениците бяха разпределени в 11 групи съобразно резултатите от входящите 

тестове. Групите включваха деца от различни държави. Дневният режим бе определен 

предварително, като включваше следните дейности: 

• Час на класния ръководител – учениците разработиха проекта "Създай 

държава" – отлично приложение на техния интелект и креативност. В процеса на 

работа, с помощта на английски език, те имаха възможност да се запознаят и да 

научат много думи на различните езици, представени в лагера (български, естонски, 

полски, румънски, латвийски, белоруски, руски). 



• Сутрешни часове – история, цивилизации, география, математика, бизнес 

английски, гражданско образование, лидерско поведение, етнически модели и др. 

• Следобедни часове – музика, уеб-дизайн, фотография, занаяти, танци, шах, 

плуване, готварство и др. 

• Вечерни часове – Международни вечери, Вечер на таланта, Лудото модно шоу, 

Церемония за мир.  

• Дейности през почивните дни – две екскурзии до гр. Варна и гр. Шумен; 

Резултати  

• Включване на голям брой хора и осигуряване на подкрепа от държавни, 

общински, обществени и частни институции; 

• Участници от 8 държави (седем от тях кандидат членки на Европейския съюз) и 

смесен преподавателски екип; 

• Възприемане на нови педагогически подходи и развиване на умения за 

самооценка; 

• Изграждане на разнообразни комуникативни умения в съответствие с 

интеркултурния обмен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


