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Име на проекта:

Кликнете и открийте –
приятел, страна, култура...

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C0-00021-1

Тип проект:

Езиков проект

Целева група:

Ученици от 9. до 12. клас и преподаватели по френски език

Цели и задачи:

• Да провокираме мотивацията на учениците за изучаване на чужди езици и за
активно участие в учебния процес;
• Развиване езиковите умения по чужд език - в случая френски и английски език
- чрез комуникация в Интернет и чрез въвеждане в реална езикова среда при мобилността на учениците;
• Развиване на уменията за работа с информационни и комуникационни технологии.
Дейности:

• Кореспонденция между учениците чрез електронна поща и комуникация в чат,
което  ги мотивира да изучават чужд език. Тази комуникация  допринесе за взаимното опознаването на учениците, училищата и гpадовете;       
• Избор, превод и обмен на традиционни регионални кухненски рецепти и приготвяне на ястията, както  и организиране на Ден на европейската кухня;
• Създаване на дигитална готварска книга - Power Point презентации 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 им по време на мобилностите съответно от българските и френските  партньори.
Мобилности:

•
•

Работна среща в град Флер – Франция;
Обмен на ученици с гимназията в град Флер – Франция.

Резултати и въздействие:

• Повишаване на мотивацията   за изучаване на чужди езици, придобиване   и
усъвършенстване на умения за самостоятелно учене; използване на ИКТ; социално
съзряване и културно обогатяване;
• Принос към методите на обучение: умения за работа с мултимедийни продукти;
извършване на изследователска работа по дадена област или тема и представяне на
резултатите от нея;
• Принос към развитието на европейското измерение: осмисляне на идеята за
единство в разнообразието чрез общуване в реални езикова и житейска среда и чрез
изследователска дейност;
• Включване на родителите: изграждане на дух на съпричастност, гостоприемство
и сътрудничество; повишаване на доверието към училището и учителите.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

VІІ СОУ „Найден Геров” - варна
9002 Варна
ул „Царевец” №1
Тел.: +359 52 302228
E-mail: sou_7@abv.bg

Професионална гимназия Фернан Леже
Флер, Франция
Allée Eugène Cabrol
61104 FLERS
E-mail: ce0610022t@ac-caen.fr
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Име на проекта:

Пътешествие в 21. век чрез легендите и
приказките, митовете и традициите

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C01-00022-3

Тип проект:

Училищен проект

Целева група:

Ученици, учители, родители, ръководен състав

Цели и задачи:

1. Да подпомогне   междукултурното образование, да създава интернационални  
връзки и да възпитава учениците да бъдат част от  обединена Европа. 2. Учениците
да се запознаят с индивидуалностите и връзките между  културите  на  европейските
нации. 3. Училищната общност да разшири познанията  си за  митовете, легендите  и
приказките от местен, регионален и европейски мащаб и да установи техните връзки
с днешния модерен свят.
Дейности:

• Изготвяне на списък с най-интересните и най-красивите произведения и представяне на това наследство както пред домакините, така и пред местната общност;
• Посещение на местата от приказките, митовете и легендите, за да се види как изглеждат те сега;
• Обработване на базата данни под формата на каталози, изложби, училищни пиеси;
• Организиране на състезание на тема “Мит, легенда, приказка или предание на 21.
век – нашият принос към идните поколения”;
• Създаване на легенда с героите, излъчени от всички партниращи страни и илюстриране на легендата;
• Изготвяне на фотодокументация.
Мобилности:

2004 – м. октомври - Работна среща в училището координатор в Радом, Полша – 2-ма
учители;
2005 – м. април - Работна среща в Шаоли, Литва – 2-ма ученици и 2-ма учители;
2005 – м. октомври - Работна среща в  Менико, Кипър – 2-ма ученици и 2-ма учители;
2006 – м. април - Работна среща в Радом, Полша – 3-ма ученици и 2-ма учители;
2006 – м. май - Работна среща в Шаоли, Литва – 2-ма ученици  и 2-ма учители;
2007 – м. април - Работна среща в  Менико, Кипър – 2-ма ученици и 2-ма учители;
2007 – м. май - Заключителна среща в Радом, Полша – 2-ма ученици и 2-ма учители.
Резултати и въздействие:

• Издаване на книга – сборник със създадени от учениците легенди, като във всяка
легенда участват герои от легендите на другите страни; Каталози с проучвания за
героите и местата, свързани с тях; Фотодокументация; Уебсайт http://obreshkovproekt.
data.bg; Училищни пиеси; Изложби с рисунки; Календар за 2006г. с легенди и митове.
• Включване на родителите: изграждане на дух на съпричастност, гостоприемство
и сътрудничество; повишаване на доверието към училището и учителите.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

68 СОУ „Академик Никола Обрешков”
1582 София, ж.к. „Дружба 2“
бул. „Цветан Лазаров”;
тел.: +359 2 9785059
E-mail: sou68@abv.bg;
лице за контакт: Надя Минчева

Общинско училище №34, гр. Радом, Полша
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34, Mila 18,
Radom, Poland
Тел.: 048 3669503
лице за контакт: Dorota Zielinska
Основно училище, Менико, Кипър
Meniko Primary School, Mana ton pedon,
2728 Meniko, Cyprus
Тел.: +357 22821193; Факс: +357 22824562
лице за контакт: Lenia Skarpari
Основно училище, Воверискес, Литва
Voveriškės Basic School, RINGUVOS 4
LT – 77194, Lithuania
Тел.: +370 841 377524
лице за контакт: Laima Jonaitienë
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Име на проекта:

Театърът като огледало на обществото –
сравняване на две социални реалности
чрез националната драма

Номер на проекта:

06-BGR01-S2CO2-00026-1

Тип проект:

Езиков проект

Целева група:

Ученици от 9. до 12. клас, учители по английски език, по български
език и литература и изобразително изкуство, родители, ръководен
състав; асоцииран партньор – режисьор

Цели и задачи:

Проектът има за цел чрез театрална игра и проникване в драматургията да насър
чи 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 водят 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 на 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 в 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 на 138 СОУ “Проф. Васил Златарски” и 1 асоцииран партньор) взеха участие в срещата, проведена от 08.02 до
22.02.2007 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 и въздействие:

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, които учениците са посетили
по време на престоя си в двете страни. 9. Есе на тема: “Какво вече знам за другия?”

8

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

138 СОУ „Проф. Васил Златарски”
ул. „Алфред Нобел” 5,
1113 София
тел.: +359 2 8720537
e-mail: School_138@abv.bg
website: www.138sou.com
лице за контакт: Рудиана Казакова

Училище „Едоардо Амалди”
Liceo Scientifico Statale „Edoardo Amaldi”
ул. „Виа Мастантуоно” 10
81055 Санта Мария Капуа Ветере
Кампания, Италия
e-mail: lsamaldi@tin.it
website: www.amaldionline.it
лице за контакт: Алба Мерконе
НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”
София, България, асоцииран партньор
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Име на проекта:

ДВА СЛАВЯНСКИ ЕЗИКА
В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C02-00022-1

Тип проект:

Езиков проект

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

• Опознаване на  двата славянски езика – български и чешки. Заучаване на ключови думи и изрази и провеждане на разговор на чешки и български език на теми от
всекидневието;
• 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 чрез насърчаване на тяхната
инициатива и идеи, чрез стимулиране на техните интереси и работа.
Дейности:

• Първите запознанства на екипите се осъществиха с помощта на “албумите”, където на английски език и чрез снимки учениците представиха себе си и своите интереси.
• Учениците избраха основни  думи от родния си език, свързани с всекидневието и училищния живот. Заедно с връстниците си от Чехия изработиха картинен
английско-българо-чешки речник.  
• Събирани бяха материали и информация, свързани с културата, традициите и
живота в страната партньор, изработени бяха презентации и беше осъществено мултимеидийното им представяне пред ученици и учители от училището.
• Разменена беше информация за начина на празнуване на Коледа и Нова година в
двете страни. По инициатива на учениците материалите бяха подредени в брошури,
изработени бяха  и постери.
• Беше изработен календар „Коменски 2007” със снимки от живота в двете училища.
• По време на обмена на ученици в двете страни екипите се  запознаха с учебната
дейност в училището партньор, взеха участие в учебния процес, запознаха се с историческите и природните забележителности на регионите. Учениците се опитаха да
приложат на практика основни изрази и думи на 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  обучителната програма за изучаване на двата славянски езика.  
Мобилности:

• Aприл 2007 – Първа размяна на ученици - Екипът от българското училище (20
ученици, директорът на училището и 3-ма преподаватели) посети Ланшкраун, Чехия.
• Юни 2007  – Втора размяна на  ученици - Екипът от чешкото  училище (24 ученици и 4-ма преподаватели) гостува в Добрич, България.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

Резултати и въздействие:

Английско-българо-чешки картинен речник; Диалози от ежедневието на английски,
български и чешки език; Обучаваща програма за изучаване на  думи от двата езика
с помощта на английски език; Албуми, представящи участниците в проекта, техните
интереси и занимания; Презентации за България и Чехия; Календар „Коменски 2007”;
брошури за традициите и празниците в двете страни; Клипове, посветени на посещенията в двете страни партньори (България и Чехия).
Езиковият проект даде възможност на учениците да опознаят два славянски езика; да
научат ключови думи и изрази на езика на страните, които участват в проекта; да разчупят езиковата бариера, за да могат  да общуват по-лесно на чужд език. Те обогатиха
познанията си не само за страната партньор, но и за родната си страна и култура, разшириха своя кръгозор за живота в училището и извън него.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

Средно oбщообразователно училище
„Димитър Талев”
Добрич
ул. „Ген. Георги Попов” 16
тел: + 359 58 690391
e-mail: dtalev@mail.bg; dtalev@bergon.net
Лице за контакт: Живка Захариева

Средно земеделско училище Ланшкраун,
Чешка Република
Sredni zemedelska skola a stredni odborne
uciliste Lanskroun
Czech Republic, 563 22 Lanškroun,
Pardubice, Dolní Třešňovec 17
тел: +420 465 321098
e-mail: janousek@szes.snake.cz
Лице за контакт: Janoušková Radmila
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Име на проекта:

Сравняване на държавните изпити –
матури по икономическите предмети
с тези в подобно на нашето училище в
чужбина

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C02-00015-1

Тип проект:

Езиков проект

Целева група:

Ученици, учители

Цели и задачи:

1. Разширяване на интереса към професионалното образование и неговата европейска ориентация.
2. Проучване на чуждия опит относно използване на съвременни методи на обучение
и тяхното творческо приложение в нашето училище.
3. Осигуряване на възможност на голям брой ученици да посетят чужда страна, да
опознаят нейната култура и бит, да комуникират на английски език и да усъвършенстват своите умения за работа в екип.
4. Разработване на продукти с практическа приложимост в областта на икономичес
кото професионално образование.
Дейности:

Запознаване на всички ученици и учители с проекта. Създаване на информационен
кът по проекта и обявяване на критериите за подбор на учениците за участие в двуседмичен обмен.
• Подбор на учениците за участие в двустранния обмен. Провеждане на конкурс.
• Езикова подготовка по английски и бизнес английски език за ученици и учители.
Провеждане на курс по словашки език.
• Формиране на ученически екипи и работа по определени теми от проекта.
• Предпечатна подготовка на календар по проекта.
• Подготовка и отпечатване на извънреден брой на училищния вестник, посветен
на работата по проекта. На неговите страници всяка работна група представя  дейността си, снимков материал и описание на крайния продукт.
• Провеждане на ученическа конференция за представяне и разпространение на
резултатите от проекта.
Мобилности:

1. Предварителна среща в гр. Жилина, Словакия ( 03.- 09. 11. 2006 г.);
2. Работното посещение на 20 български ученици и 4-ма учители в Бизнес гимназията в гр. Жилина, Словакия, за времето от 09.03. до 23.03.2007 год.;
3. Работното посещение на словашките ученици в ЧБУ „Евростандарт” през втората
половина на м. април 2007 г.( 18.04 -01.05.2007 г.).
Резултати и въздействие:

1. Сравнителен анализ на държавните изпити - матури по икономическите предмети в
България и Словакия.
2. Българско-английско-словашки терминологичен речник.
3. Сборник албум „Български народни обичаи, костюми и традиционни ястия”.
4. Уебстраница, календар на проекта и фотогалерия.
5. Извънреден брой на училищния вестник, посветен на работата по проекта.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

ЧБУ „Евростандарт”
1303 София
ул. „Кирил и Методий” 148
Тел./факс: +359 2 9310034
e-mail: bctd@mail.orbitel.bg
лице за контакт: Богдана Джорджева

Търговска академия, Жилина - Словакия
Obhodna academia
01157 Zilina 1, Vel`ka okruzna 32
tel.: +42141 562 14 84;
e-mail: oa@oavoza.sk
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Име на проекта:

Културно-историческо наследство в
европейски маршрути

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C02-00020-1

Тип проект:

Езиков проект

Целева група:

Ученици, учители, родители

Цели и задачи:

Да се утвърди съзнанието на учениците  за принадлежност към европейската култура, като се обърне внимание на историческото и културното наследство на България
и Полша; Да се постигне хармония между знанието и приложението му в живота,
между културата, придобита в училище, и познанията по английски език; Да се използват новите технологии като средство за информация и комуникация; Да се получат знания  за  водене на елементарен разговор на полски език.
Дейности:

Проучване и събиране на материали за историческите особености на България и
Полша (в частност - на двете области - Ямбол и Слупск); Посещение на исторически
обекти, свързани с културно-историческото наследство на двете държави; Изработване на плакати, снимков материал, изложби;  Медийно представяне на работата по
проекта; Посещение на разменни начала на българските ученици в град Слупск, а на
полските – в град Ямбол.
Мобилности:

Българската група, състояща се от 16 ученици, посети град  Слупск;
Полската група, състояща се от 16 ученици, посети град Ямбол.
Резултати и въздействие:

• Видеоалбум от изследователската   дейност - изработен от българските и полски  
ученици;
• Видеофилм, изработен от полските и българските  ученици;
• Проектът допринесе за повишаване на интереса и мотивацията на учениците към
изучаването на чуждите езици, към писане на статии и пътеписи; изграждане на умения в областта на художествената фотография;
• Дейността по проекта   беше адаптирана към учебните програми   по география,
история и литература;
• Чрез проекта учениците  получиха компетентност да  ползват информация от Интернет, да се ориентират в различни сайтове, да селектират тази информация. Обогатиха знанията си по краезнание;
• Разменните визити допринесоха за това  учениците да опознаят любопитни неща
от бита и нравите на полския народ, след което откриха общите черти на двата народа,
принадлежащи към едно славянско семейство;
• Успяха да направят сравнение между религиозните традиции на католици и славяни, представени чрез архитектурните паметници в двата града - Слупск и Ямбол;
• Наблюдаваха и откриха сходни и еднакви думи в двата езика - полски и български;
• Убедиха се, че въпреки религиозните различия, полският народ, също както българският, притежава гостоприемството като характерна черта.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

Гимназия „Васил Левски” - Ямбол
Ямбол, ул. „Цар Иван Александър” 12
тел.: +359 46 661990
e-mail: p_siarova@abv.bg
web: http://gvlevski.jambolnet.com
лице за контакт: П. Сярова, М. Нейкова

Средно общообразователно училище по
икономика, Полша
Zespol Szkol Ekonomicznych I
Ogonokstalcacych
Slupskр, Republika Polska
Лице за контакт: Тереза Дидак

15

Име на проекта:

Световната младеж. Демокрацията и
младите хора

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C02-00005-1

Тип проект:

Езиков проект

Целева група:

Ученици, учители, родители

Цели и задачи:

Да се усъвършенстват езиковите и комуникативните способности на английски,
полски и български език; да се изгради критически подход на мислене и активно
отношение към света чрез познаване на връзката между индивидуалните права и
гражданските задължения; да се направи характеристика на полския и българския
подход към демократично общество;    да се създаде независимост в изследователската работа на учениците чрез Интернет и чрез посещенията в различните институции
и разговори с техните представители; да се задълбочи сътрудничеството между учители по различни предмети, за да обединят усилията си за постигане на обща цел; да
се развият умения и методи за работа в екип.
Дейности:

Анкета „Най-често спазваните и най-често нарушаваните правила  в училище”; срещи с местните власти; посещения на важни 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 по определени от общата тема подтеми;
презентации.
Мобилности:

18.09 – 25.09.2006г.  - работна визита в училище „Ст.Сташиц” гр.Завиерчие;
16.10 – 29.10.2006г. - ученически обмен в училище „Ст.Сташиц” гр. Завиерчие, Полша;
28.03 – 03.04.2007г. - работна визита в ГПЧЕ „Н. Вапцаров” гр. Шумен, България;
23.04 – 06.05.2007г. - ученически обмен в ГПЧЕ „Никола Вапцаров” гр. Шумен, България.
Резултати и въздействие:

Интернет страница   - информация за Полша и България, за Завиерче и Шумен, за
училищата партньори. Форум; галерия със снимки от срещите. CD и фотоалбуми
на визитите в Полша и България. Английско-полско-български разговорник за елементарна  комуникация. Списание, отразяващо темата на проекта и съдържащо есета, разкази, импресии и афоризми. Тематичен календар за 2008 година. CD албум на
обекти в Полша и България под закрилата на ЮНЕСКО. Филм (видеоклип) с тематична ориентация. Тематични табла и плакати със снимки.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

ГПЧЕ „Никола Й. Вапцаров”
Шумен
бул. „Мадара” 36
тел.: +359 54 86-01-53
e-mail: gpche_shu@abv.bg

Професионална гимназия „Ст. Сташиц”,
Завиерчие, Полша
Zespol Szkol im. Stanislawa Staszica,
Zawiercie, Republika Polska

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006
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Име на проекта:

Да оформим дух и тяло

Номер на проекта:

06-BGR01-S2CO1-00237-3

Тип проект:

Училищно партньорство

Целева група:

Ученици на възраст от 7 до 13 години, учители, директор, родители

Цели и задачи:

Проектът е свързан с въвеждането и осъществяването на нови учебни технологии в
сферата на физическо възпитание, фокусирани към специалната група от ученици
с наднормено тегло. Броят на тези ученици се увеличава с всяка изминала година и
този факт не трябва да се пренебрегва, а следва да ни предизвиква към решаване на
психологически и физически проблеми на учениците, с цел по-доброто им интегриране в социалната среда.
1. Да се създаде интерес сред учениците и учителите към ролята на физическото
възпитание за поддържането на баланс между физическото и психическото здраве;
2. Да се променят някои вредни навици в социалното поведение на учениците;
3. Да се разшири обхватът на училищното обучение, като елементите от проекта се
включат в учебните програми съобразно интересите на учениците;
4. Да се издигнат междукултурните параметри на образованието;
5. Да бъдат събрани ученици с различен културен и социален статус и да бъдат приучени към толерантност, гъвкавост и умение за работа в екип.
Дейности:

1. Проучване на желанието на учениците да се включат в различни дейности по
проекта и организиране и въвеждане в учебната програма на свободноизбираем курс
под надслов “Да оформим тяло и дух”;  
2. Обхващане на   учениците с наднормено тегло в спортни и културни дейности:
ритмична гимнастика, туризъм, като им бъде осигурено участие в училищни празници;
3. Организиране на спортни походи и състезания за ученици с наднормено тегло.           
Развиване на образователни програми за занимания в часовете и извън тях – включване на „Eurofit test” в часовете;
4. Изготвяне на ръководство за учениците с наднормено тегло под надслов „Да
бъдем във форма”;
5. Организиране на празници с участието на  учениците с наднормено тегло.
Мобилности:

Участие в работни срещи, предвидени в календара за дейностите:
Март 2005г. - Scuola media “A. Fresa”  Nocera superiore , Campania, Italy – 4-ма учители     
Май 2005г. - Szkola Podstawowa nr 189 im. Wandy Zielenczyk  Lodz, lodzki, Poland – 1
учител
Ноември 2005г. - Colegio Marcote, s.l.  Vigo, Galicia, Spain – 3-ма учители
Ноември 2006г. -  Основно училище “Давид Тодоров” Враца,   България
Март 2007г. -  Scuola media “A. Fresa”  Nocera superiore, Campania, Italy – 4-ма учители     
Май 2007г. -   Scoala cu clasele  i – viii  “Ion luca caragiale”  Brăila,  Romania – 1 учител
Резултати и въздействие:

1. Въвеждане на постоянен свободноизбираем предмет за ученици с наднормено тегло;
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

2. Провеждане на състезания (бадминтон, тенис на маса, гимнастика);
3. Създаване на маршрут и провеждане на туристически походи;
4. Книга „Да бъдем във форма”;
5. Доклад „Начин на живот”;
6. Изработване на документи, използваеми в часовете;
7. Организиране на конкурс за лого и плакат на тема „Да оформим дух и тяло”
8. Изготвяне  на изложба под заглавие „Да поддържаме форма”;
9. Изработване на постери „Да оформим дух и тяло”;
10. CD – фотоалбум с участниците преди, по време и в края на проекта;
11. Изработване на съвместен Уебсайт на проекта http://www.etwa.net/welton/
comenius/;
12. Концерт спектакъл с участие на учениците, участници в проекта.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

ОУ „Давид Тодоров”, понастоящем
присъединено към СОУ „Никола Войводов”,
3005 Враца
ж.к. „Дъбника”
Тел: +359 92 621415
E-mail: tilia987@abv.bg
Лице за контакт: Мирослав Пойчев

Основно училище “Давид Тодоров”,
Враца, България

Основно училище „Йон Лука Караджиале”
Брайла – Румъния
Scoala cu clasele i – viii “Ion Luca
Caragiale”- Brăila, Romania

„Колеж Маркоте” - Виго – Испания
“Colegio Marcote, S.L.” – Vigo – Spain
„Средно училище Шиауля Дану”
Шиауля – Литва
Siauliu Dainu vidurine mokyklaSiauliai,
Lithuania
Подготвително училище № 189 „Ванда
Зиелевска” - Лодз – Полша
Szkola Podstawowa nr 189 im. Wandy
Zielenczyk
Lodz, lodzki, Poland
„Основно училище Фреза Пасколи” - Ночера
Супериоре – Италия
Scuola media “A. Fresa” Nocera superiore,
Campania, Italy
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Име на проекта:

Електронен вестник на европейската
младеж “The YEC”

Номер на проекта:

06-BGR01_S2CO1-00066-3

Тип проект:

Училищен проект

Целева група:

Ученици, учители

Цели и задачи:

Да се покаже толерантност и зачитане на културните различия в цяла Европа. Проектът развива възможностите за приобщаване на различни социални групи чрез обмяна на опит и усъвършенстване на образователния процес, което се постига  чрез
координирано развитие на „Електронен вестник на Европейската младеж”.
Дейности:

Учениците подготвиха статии за град Пловдив, за гимназията си и за паметниците
на града. Беше направена презентация на тези статии. Учениците се обучиха да отпечатват статиите и това им помогна от следващата година да бъдат готови да издават
училищен вестник за живота на гимназията.
Изработени бяха брошури за всяка от срещите между партньорите.
Направени бяха изложби, фотографии, аудио- и видеопродукти.
Бяха организирани презентации в отделените специално за проекта часове по английски език и по информационни технологии.
Мобилности:

Словакия – 2-ма ученици и 2-ма учители;
Испания – 1 ученик и 2-ма учители.
Резултати и въздействие:

Краен продукт – проспект, в който на два езика (български и английски) са описани
дейностите по проекта. Проспектът е разпространен в РИО на МОН,  изпратен до
всички партньори, до Строителната камара и до други училища.
Учениците развиха  езиковите си компетенции, компютърните си умения и повишиха знанията си за тези области.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

Професионална гимназия по строителство,
архитектура и геодезия
Пловдив, ул. ”apx. Камен Петков” №3
тел.: +359 32 632339
е-mail: st_plovdiv@yahoo.com

Великобритания, Германия, Норвегия,
Испания, Гърция, Словакия, Чехословакия

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006
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Име на проекта:

Младежки пътища в бъдещето „BiHau” Двустранен панаир на УТФ

Номер на проекта:

06-BGR01-S2CO2-00027-1

Тип проект:

Езиков проект

Целева група:

Ученици от гимназията

Цели и задачи:

Ученици:
• усъвършенстване на чуждоезиковите знания – немски / английски език;
• развиване на способността за взаимна толерантност към културните различия;
• практическа употреба на чуждия език.
Учители:
• обмен на дидактически и педагогически опит;
• усъвършенстване на организационните способности.
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 с 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 училището в
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 на Лайпциг и документирането им.
Мобилности:

•
•

18.09.2006г.-01.10.2006г. –  обмен в България;
10.10.2006г.-24.10.2006г  –  обмен в Германия.

Резултати и въздействие:

• Триезичен речник  –  Българско-английско-немски речник с разговорни изрази и
фрази;
• Ръководство за подготовка, провеждане и оценка на панаира на учебнотренировъчните фирми – на български, английски и немски език;
• Кратък видеофилм, документиращ подготовката и провеждането на панаира на
УТФ;
• Ученически дневници, отразяващи проектната работа и впечатленията от нея;
• Вестник на български и немски език, представящ проекта;
• Компактдиск с документация на цялостния материал по проекта с целия снимков
материал.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

Професионална гимназия по икономика
„Проф. д-р Димитър Табаков”
Сливен, кв. „Сини камъни”
Тел.: +359 44 667469
E-mail: itsliven@abv.bg
Лице за контакт: Лиляна Тодорова

Индустриално-техническо училище ООД
Лайпциг
Gewerblich-technische Bildungsstätte GmbH
Leipzig
IndustriestraSSe 34, 04435 Schkeuditz
Sachsen, Deutschland
Tel.: +49 34204 7099410
e-mail: haendel@gtb-leipzig.de
www.gtb-leipzig.de
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Име на проекта:

Мост към Европа

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C02-00013-1

Тип проект:

Езиков проект

Целева група:

Учители, ученици

Цели и задачи:

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; Преодолявана на елементите на дискриминация между
половете и развиване на уменията за социално общуване и партниране; Подпомагане
въвеждането и използването на ИКТ в обучението. Задачи - Планиране и проектиране
на моста, площада и стената; Изграждане на обекта; Популяризиране на проекта.
Дейности:

• Езиков курс по български език за немските участници в проекта;
• Размяна на е-mail-и, контактуване по Chat, Skype с цел взаимно опознаване;
• Среща на участниците по време на двете работни посещения;
• Съвместно изготвяне на проектно-сметната документации, съвместна 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 - град Гелзенкирхен, Германия  02.12 - 16.12.2006г.
12 ученици от 12. клас и 2-ма учители от ПГИЧЕ „Св. Методий” град София
Резултати и въздействие:

Резултати:
• Кът „Европа”(изграден в двора на ПГИЧЕ „Св. Методий”), състоящ се от площад
„Европа”- правилен 27-ъгълник, оцветен като знамето на Евросъюза и заобиколен с
имената на страните членки на общността; мост „Европа”- символ на присъединяването на България към Евросъюза; 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 PowerPoint презентации, CD, DVD, Уебстраница;
• Публикации в училищния вестник.
Въздействие:
• Мотивиране на учениците за работа по проекти;
• Отваряне на училището за обществеността;
• Чрез публикациите в печата и електронните медии - популяризиране на Европейските програми и в частност програма  „Коменски”;
• Запознаване на обществеността с възможностите за обучение чрез проекти.
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КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

ПГИЧЕ „Св. Методий”
1618 София
ул. “Пчела” 21
тел.: +359 2 8551135, 955717

Професионален колеж „Ханс Швийр”
Гелзенкирхен, Германия
Hans-Schwier-Berufskolleg
HeegestraSSe 14
45897 Gelsenkirchen, Deutschland
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Петър Якобс
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Име на проекта:

Наследството на природата; Културно
наследство: да живеем мъдро на земята

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C03-00016-3

Тип проект:

Проект за училищно развитие

Целева група:

Учители, ученици и ръководен състав

Цели и задачи:

• Да се промени мирогледа на младите хора чрез формиране на уважение и отговорност към околната среда, както и към всеки един начин на живот.
• Да се формират познания, позволяващи преоценка на връзката ни със света.
• В участващите училища да се реализира мултидисциплинарна работа, която   да
позволи развитието на европейско образование.
• Да се развие необходимата езикова компетентност.
• Да се използват максимално новите информационни технологии.
Дейности:

Дейностите по осъществяването на  проекта  продължиха 3 години.   
Първа година - училищата работиха по темата за водата и нейното разумно използване. Бяха изследвани питейните водоизточници в региона и начините за пестене
на  водата. Учениците изготвиха и разпространиха в градовете си брошура „Пестете
водата”с полезни практически съвети.
Втора година - работата беше насочена към изследване на националните паркове и
резервати (в частност резерват „Чупрене” в нашия регион), както и към проблемите
на разумното използване на електрическата енергия и рециклирането на отпадъци.
Проведе се изследователска експедиция до резервата. Разработени бяха уроци за
възобновяемите източници на енергия. Изработени бяха костюми от отпадъчни продукти, които бяха представени на ревю. Проведе се онлайн конкурс за  изработване
на постер.
Трета година - вниманието ни беше насочено към Земята в най-общия смисъл на думата, както и към непосредствено заобикалящата ни среда – дома, училището, класната стая. Учениците от отделните училища осъществиха на практика свои идеи как
да променят класната стая и  двора така, че да се чувстват уютно в тях.
Мобилности:

• Работна среща в Олорон, Франция - ноември 2004 г.;
• Работна среща във Видин, България - април 2005 г.;
• Работна среща в Сарагоса, Испания - октомври 2005 г.;
• Обмяна на опит - посещение на наши преподаватели в училището координатор в
Сарагоса, Испания - декември 2005г.;
• Работна среща в Портичи, Италия - април 2006 г.;
• Работна среща в Олорон, Франция - ноември 2006г.;
• Заключителна работна среща във Видин, България - април 2007г.
Резултати и въздействие:

Брошура „Пестете водата”; Уебстраница на проекта; Изработка на постери на тема „Да
пазим нашата природа”; Изложба и онлайн конкурс за постери, изработка на общ постер на наградените постери от 4-те училища; Изложби на продукти от отпадъчни ма26
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териали; Засаждане на дръвчета в района на училището; Изработка на мултимедийни
продукти по темата; Разработка на уроци по английски език, география, биология, химия и история по темата; Алманах, отразяващ работата по проекта през трите години.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

ПМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I”
Видин
ул. „Екзарх Йосиф” 17
Тел.: +359 94 600 910
E-mail: pmg_vidin@abv.bg
Лице за контакт: Савина Георгиева

Училище „Сантяго Ернандез”
I.E.S. Santiago Hernandez
Аvda Navara 141,
50017 Zaragoza, Spain
Kолeж-лицей “Сен Жозеф”
College-lycee “Saint Joseph”
Rue Palou 1, 64400 Oloron, France
Училище „ Сан Джузепе Москати”
Circolo Didattico “San Giuseppe Moscati”
Via Caportano, 80055 Portici, Italy
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Име на проекта:

Уважението

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C01-00080-3

Тип проект:

Училищен

Целева група:

Ученици, учители

Цели и задачи:

Темата предполага поставяне на дългосрочни цели за изграждане на поведенчески модели, въздействие върху начина на мислене и върху начина на живот на всички участници в проекта. Съвместната работа по различни подтеми, дискутирането им, срещата
на различни мнения и достигането до съгласие и общо решение да помогнат на участниците да осъзнаят реалните измерения на понятието уважение.
Дейности:

2006/2007г. стартира с многолюдна среща в Ла Рош сюр Йон, където, успоредно с
преките ни задачи, се запознахме и с част от богатото културно и историческо наследство на страната на френските ни партньори - люлката на Френския ренесанс,
градчето Амбоаз и къщата музей, в която Леонардо да Винчи прекарва последните
две години от живота си и реализира, с щедрата помощ на френския крал Франсоа
І., голяма част от проектите си. Посетихме и един от замъците по р.Лоара, Шамбор.
Малката екскурзия завърши в Париж, където времето за посещения никога не е достатъчно.
Всеки от партньорите отговаряше за организирането на дискусия върху избран филм  
„Сблъсъци” ( Crash) на Пол Хагис, „Американска история Х ” (American history Х)
на Тони Кей и „Пианистът” (The Pianist) на Роман Полански), за изработване и публикуване на въпроси за обсъждане, след което работата приключваше с чат в сайта
(http://www.nestor-project.org). Успоредно с това българските ученици разработиха
темата за различията и правото на избор - на музика, на стил на обличане и поведение; проучиха историята на различните съвременни музикални стилове и свързаните с тях прояви в поведението на младежите, историята на графитите и видовото им
разнообразие. Част от тези проучвания организираха в PowerPoint-презентация, а с
подбрани графити направиха постери.
В края на март 2007 в Люлео, Швеция, проведохме последната работна среща. По
идея на домакините организирахме интернационална вечер, където всеки от партньорите представи най-характерното за страната си. Малобройната българска група
организира кулинарно-музикална и туристическа разходка за участниците. Идеята
ни за представяне на българската кухня провокира шведските ученици и те организираха бързо импровизирана кулинарна изложба. Срещата приключи със зимна
фиеста - парад на зимните спортове, атракция за нас.
Мобилности:

През третата година на проекта бяха осъществено две мобилности: през октомври
във  Франция, гр. Ла Рош сюр Йон,  и през март в Швеция, гр Люлео.
Резултати и въздействие:

Всички участници натрупаха ценен опит за работа в екип, за подобряване на компютър
ните и езикови умения, за управление на свободното време. Незаменими са обмяната
на опит и идеи с европейските ни колеги, разширяването на кръгозора, повишаването
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на общата култура и формирането на лично отношение към разглежданите проблеми.
Постигнахме наша основна цел – да съберем на едно място колкото е възможно повече
ученици и да им дадем възможност да общуват помежду си. Повишената мотивация за
работа след приключване на срещите надминаваше и най-смелите ни очаквания. Младите хора намират бързо пътя един към друг, стопяват различията и създават приятелства.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”
Габрово
ул. „Елин Пелин” №2
тел. +359 66 808246, +359 66 804096
E-mail: pmg_gab@abv.bg
www.pmg-gabrovo.com

Люлео гимназиескола, Хакспатен
Luleä gymnasieskola/Hackspetten
97238 Luleä , Tullgatan 24, Sweden
Тел.: +46 920 293621, Факс: +46 920 435034
E-mail: Margareta.sundvall@skol.lulea.se
Коулутускескус Салпаус, Ареена
Koulutuskeskus salpaus
15110 Lahti, Stеhlbergink 6, Finland
Тел.: + 358 828 14, Факс: + 358 828 3210
E-mail: etunimi.sukunimi@salpaus.fi
Гимназия Алфред Кастлер
Lycée Alfred Kastler
85000, La Roche sur Yon,
29 bd Guitton, France
Тел.: +33 2 51 36 46 00, Факс: +33 2 51 36 25 94
E-mail: ce.0850027t@ac-nantes.fr
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Име на проекта:

Чудесата на геологията

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C02-00039-1

Тип проект:

Езиков проект

Целева група:

Ученици, учители и родители

Цели и задачи:

• развитие на увереност при използване на чуждите езици в практически ситуации;
• мотивиране на учениците да си взаимодействат, да обменят идеи и да споделят знания, да работят самостоятелно;
• опознаване и разбиране на различните европейски култури;
• стимулиране на интерес към знанието и проучването;
• опознаване на геоложкото разнообразие на различни европейски региони и развитие на отговорно отношение към околната среда;
• развитие на умения, свързани с новите технологии.
Дейности:

За постигане на целите бяха осъществени следните дейности:
• събиране на историческа, социална, икономическа и геоложка информация;
• обмен на информация чрез използване на интернет платформи;
• уроци по родните езици на училищата партньори (български и португалски);
• запознаване с образователните системи чрез посещения на часове и институции;
• практическа изследователска работа и наблюдение на геоложки феномени;
• организиране на културни и спортни прояви в Португалия и България;
• подреждане на изложби със събраните материали.
Мобилности:

В проекта участваха по 28 ученици от България и Португалия. В България, през
април 2007, групата посети природните феномени край с. Широко поле, „Каменните
гъби”, „Вкаменената гора”, пещерата „Бачо Киро”, природонаучните музеи в Пловдив,
Асеновград и Кърджали. През септември 2007 в Португалия бяха посетени природните феномени “Динозавърски стъпки”, Pedras Parideiras („Бременните камъни”), пещерата “Mira d’Aires”, музея на фосилите в Алваренга. И в двете страни учениците се
запознаха с обекти с културно-историческо и стопанско значение.
Резултати и въздействие:

• мултимедийни презентации, свързани с целите и дейностите;
• лого на проекта, изработено от учениците и избрано след конкурс;
• изложби на фотографии и образци в България и Португалия;
• CD, включващ всички материали, свързани с проекта.
В резултат от реализирането на дейностите по проекта учениците се запознаха с други
култури, начин на мислене и живот и намериха нови приятели. Те развиха умения и
придобиха знания за използване на чуждия език в реални ситуации, за работа в екип,
за използване на ИКТ, за научноизследователска и практическа дейност. Проектът спомогна за осигуряването на нагледни материали, които се използват в учебния процес.
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

ПМГ „Иван Вазов”
6400 Димитровград
ул. „Елин Пелин” 1
тел./факс: +359 391 66354
e-mail: pmg@mbox.contact.bg
лице за контакт: Илияна Славова

Средно училище „Ферейра де Кастро”
Португалия, Оливейра де Аземайш
Escola secundaria Ferreira de Castro
Portugal
3720 298 Oliveira de Azemeis
tel.: +256 666 070, fax: +256 681 314
e-mail: gestao1@prof2000.pt
лице за контакт: Ana Rio
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Име на проекта:

Обучение чрез игри

Номер на проекта:

06-BGR01-S2CO1-00197-3

Тип проект:

Училищен проект

Целева група:

Ученици, учителИ

Цели и задачи:

Подобряване активността на ученици със специфични образователни потребности в
процеса на тяхното обучение в училище чрез стимулиращото въздействие на игрите и
изкуствата като средство за възпитание, средство за училищна и социална интеграция
в и извън училище и за подобряване на умствените и физическите им възможности.
Разширяване и подпомагане на възможностите им за обучение.
Запознаване на учителите с методи и практики, с преподавателски опит, с обучителния
процес в различни европейски държави.
Дейности:

Провеждане на специални занимания с учениците по различни образователни предмети, съпътстващи учебната програма на специалното обучение.
Срещи между партньорите във връзка с обмен на идеи, преподавателски опит, модели и материали, презентации на дейността на партньорите.
Организиране на концертни прояви, изложби, състезателни игри, подготовка и представяне на ученически продукти и практики пред други подобни институции за повишаване на интереса на обществото към проблемите на хората със специални потребности.
Мобилности:

2004/2005 г. - гр. Ройтлинген, Германия, и София, България;
2005/2006  г. - гр. Солун, Гърция и гр. Сопот, Полша;
2006/2007 г. -  гр. Солун, Гърция; София, България и гр. Ройтлинген, Германия.
Резултати и въздействие:

Опознаване на образователните системи в различни европейски държави, опит, модели и практики на работа;
Концертни, изложбени и театрални изяви на учениците със специални образователни
потребности;
Доклад за работа с деца с аутизъм, изнесен на семинар в Ройтлинген, Германия;
Компютърен урок за деца със специални образователни потребности;
Информационни брошури за всяка проектна година;
Компактдискове, фото- и видеодокументация.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

Помощно училище №6
1407 София
ул. “Русалийски проход” №12
тел.: +359 2 862 11 83
e-mail: Mmtopalova@abv.bg

Специално училище “Петер Росегер”
Ройтлинген, Германия
Peter-Rosegger-Schule
72762 Reutlingen, Germany
Schulleitung, SonnenstraSSe 58
5-то Специално училище и детска градина
Солун, Гърция
5th Special school & kindergarten
7th klm. Street Lagada
54500 Thessaloniki, Greece
Zespol Szkol Specjalnych Nr 5
ul. K. Wielkiego 14, 81-780 Sopot, Polska
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Име на проекта:

Да популяризираме джендър равенството
чрез гражданско образование

Номер на проекта:

06-BGR01-S2CO1-00060-2

Тип проект:

Училищно партньорство

Целева група:

165 ученици от 6., 9., 10. и 11. клас

Цели и задачи:

Дългосрочната цел на проекта е осмисляне и промяна на фундаменталните обществени нагласи по отношение равенството на половете и превенция срещу проявите на насилие и дискриминативни практики в училище чрез въвеждане на джендър подход в
обучението.
Конкретните цели включват:
• въвеждане на модул по джендър обучение в контекста на гражданското образование;
• формиране на нагласи за толерантно отношение между половете и европейска визия за социално-психологическите роли на жената и мъжа в обществото;
• утвърждаване ценностите на европейската демокрация и правата на жените като
основни човешки права.
Дейности:

1. Разработени тематични календарни разпределения за джендър обучение в 6., 9., 10.
и 11. клас, както и общ модел на годишно календарно разпределение;
2. Разработен вариант на учебна програма за СИП по джендър образование, предназначена за гимназиалната образователна степен;  
3. Разработени дидактически материали по отделните публикувани на сайта на проекта микропроекти на учителите;
4. Издаване на свитък с дидактически разработки на учителите, участващи в проекта,
на тема: “Джендър равенство – добри практики”;
5. Откриване на изложба “Всички различни – всички равни” в сладкарница „Доналд”.
В изложбата бяха представени рисунки от България, Швеция и Италия;
6. Учителите и учениците от България, Швеция и Италия участваха в международен
младежки форум “Мъжки / Женски пространства на Балканите”.
Мобилности:

Първа координационна среща в Италия (23.10.2006 – 28.10.2006г.);
Втора координационна среща в България (23.04.2007 – 29.04.2007г.);
Трета координационна среща в Швеция (29.05.2007-03.06.2007г.).
Резултати и въздействие:

В хода на различните проектни дейности широко бе застъпено използването на интерактивни методи (ученически проект, ролеви игри, симулации, ситуационен метод,
мозъчна атака, “аквариум”, дискусия); работа в малки групи; работа в екип; изследователски метод; устна история (интервю); въведено бе и приложението на информационните технологии в някои от СИП часовете.
Иновативността на проблематиката и издаването на помагалото “Да преподаваме
джендър равенство” спомогна за утвърждаване на опита на учителите в работата по
джендър равенство.
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КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

СОУ „Емилиян Станев”
5000 Велико Търново
ул. „Мария Габровска” 1,
тел.: +359 62 646940
e-mail: a_palangurska@mail.bg
лице за контакт: Антоанета Палангурска

Общообразователно училище „Нибисколан”,
Онесет, Швеция
Nybyskolan, Sweden
Езикова гимназия „Вито Капиалби”,
Вибо Валенсия, Италия
„Vito Capialbi”, Vibo Valentia, Italy

35

Име на проекта:

Аз познавам Европа - мястото,
където живея

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C01-00118-3

Тип проект:

Училищен проект

Целева група:

Ученици, учители

Цели и задачи:

Учениците да разширят познанията си за региона, където живеят, и да се запознаят с
историята, културата и настоящия живот на държавите участнички в проекта.
Да се популяризира туризмът( велотуризмът) като форма на активен и изобретателен
начин на живот за прекарване на свободното време на учениците.
Да се утвърди идеята за толерантност между нациите с различна култура.
Да се усъвършенстват комуникативните способности на учениците на ниво работен
език и ITC.
Дейности:

1. Изучаване на историята, културата, природните забележителности в региона (на
страната и партньорите) чрез преминаване по подготвени от ученици туристически
маршрути (по възможност с велосипеди).След конкурс маршрутите са поместени в
крайния продукт на проекта „Пътеводител на колело”;
2. Развитие на езиковите умения на учениците чрез подготовка на екскурзоводи по
английски, руски и немски език за нуждите на туризма в регион Варна;
3. Използване на информационните и комуникативните умения в образованието и
при размяна на материали между училищата партньори;
4. Изработване на предназначени за практически цели (часовете по чужди езици,
история, география и биология) обучителни материали за страните участнички.
Мобилности:

1. 11.12.06 – 17.12.06 – Вилнюс, Литва – 3-ма преподаватели и 2-ма ученици;
2 .12.03.07 – 17.03.07 – Варна, България – домакин на срещата;
3. 14.05.07 – 20.05.07 – Даброва Гурнича, Полша – 3-ма преподаватели и 2-ма ученици.
Резултати и въздействие:

Краен продукт „Пътеводител на колело”.
Брошура „Чудесата на света” – сравнителна характеристика на природните забележителности в района на училищата от различните страни.
Брошура „Кулинария на регион Варна”.
Викторина „Какво научих за нашите партньори”.
Сформиране на клуб „Приятели на Европа”.
Поетическо студио – за ученици от 11. и 12. клас – изучаване на полска, литовска и
малтийска поезия.
Концерт „Здравей, приятелю в Европа” – 13.03.2007.
Изложба „Ние живеем заедно в Европа” – юни, 2007.            
Диск „Регион Варна” – история, география, култура, спорт, кулинария.
Диск „България” – история, география, култура, спорт, кулинария.
Преподавателите имат възможност да развиват своите организационни, комуникативни и възпитателни умения. Срещите с колеги от други европейски страни позволяват
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запознаване с различни образователни системи и методи на преподаване. Учениците
придобиват самочувствие на отговорни и можещи млади хора, способни да взимат решения, да интерпретират проблемите и свободно да общуват в съвременния, глобализиращ се свят. Сътрудничеството родители – ученици – учители позволява пълноценно общуване между поколенията и осмисляне на значимите проблеми на нашата
съвременност.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

СОУ „ Гео Милев “
9000 Варна
бул. ”Република” 124А
Тел./факс: +359 52 751120
Е-mail: sou_g.milev@abv.bg
Лице за контакт: Снежанка Пометкова

Гимназия 9 - Дамброва Гурнича, Полша
Gimnazjum nr9 aleja Zwyciestwa 44
45-520 Dabrowa Gornicza, Poland
Училище”Зигманто Аугусто”
Вилнюс, Литва
Zygimanto Augusto,pagrindine mokykla
Seskines g.25LTVilnius,Lithuania
Училище „Св.Франсис”
Слиема, Малта
St.Francis Secondary School
12 St. James Street, Sliema, Malta
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Име на проекта:

Приятелство без граници

Номер на проекта:

06 BGR 01 S2CO1 00013-3

Тип проект:

Училищен проект

Целева група:

Ученици, учители, деца със специални потребности и деца в
неравностойно положение

Цели и задачи:

1.Подпомагане на деца, живеещи в проблемни семейства; на деца в неравностойно положение и на деца със специални образователни потребности;
2.Ангажиране на учениците с различни  доброволчески социални дейности;
3. Интегриране в обществото на деца и млади хора в неравностойно положение и с различна етническа принадлежност;
4. Опознаване и разбиране на културите и традициите на други народи;
5. Възпитаване на толерантност към различните религии и етноси;
6. Изучаване на официалния език на проекта и запознаване с езиците на страните
партньори по проекта;
7. Обмяна на опит и прилагане на нови методи и подходи за обучение и преподаване.
Изграждане на сътрудничество и европейски морал;
8. Използване на най-новите информационни и комуникационни технологии при общуване и обучение.
Дейности:

1. Организиране на уроци по английски език и други предмети съвместно с деца с
увреждания;
2. Провеждане на благотворителни акции за събиране на играчки и учебни материали за деца в неравностойно положение;
3. Организиране на спортни игри, състезания, концерти и театрални представления с
участието на ученици от всички училища партньори, с участието на деца в неравностойно положение и на деца с увреждания;
4. Провеждане на седмици, посветени на историята, културата и религиите на страните партньори;
5. Организиране и провеждане на Интернет конферентни връзки с училищата, участващи в проекта;
6. Организиране на изложби със снимков материал и изработени от учениците постери по темите на проекта;
7.Създаване на сайт по проекта: www.friendshipwithnolimits.com;
8. Участие в различни конференции с цел разпространението и популяризирането на
проекта и дейностите;
9. Популяризиране на проекта чрез брошури, постери и презентации.
Мобилности:

През всяка една от трите години бяха проведени мобилности във всяка от страните
партньори по проекта.
Участваха максимален брой ученици (по 9 за всяка проектна година).
Мобилностите се проведоха в градовете Радом, Полша, в училището  координатор по
проекта; в Килис и Нюсайбин, Турция, и в Монтана, България.
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Резултати и въздействие:

Бяха създадени уебсайт на проекта; речник на най-употребяваните фрази и думи на
всеки един от езиците на държавите партньори; много и различни презентации за всяка от проектните дейности; фотоалбуми, брошури и постери.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

СОУ „Йордан Радичков”
Монтана
ул. „Парта” 10
тел. факс: + 359 96 300665

Средно общообразователно училище, Мардин
Нюсайбин, Турция
Средно общообразователно училище,
ПACEРИAУKСTE, Биржай, Литва Paceriakustes
Pagrindine Mokykla, Birzai, Lituania
Лицей Килис
Kilis Anadolu Ogretmen Lisesi Turkey
Средно техническо училище ”Дж. Килински”
Радом, Полша
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Име на проекта:

Водата ... извор на живот ... защита

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C01-00026-3

Тип проект:

Училищен проект

Целева група:

Ученици от среден и горен курс

Цели и задачи:

• Обширно запознаване с географската, историческата и естествената среда, в която
всеки ученик живее, и представянето ù пред европейските приятели;
• Търсене, размяна на информация по общата тема, съпоставяне и взаимопомощ;
• По-добро усвояване на новите технологии (електронна пощенска кутия, диаграми,
таблици, презентации, цифрова фотография, изработване на анимационни филми и
др.);
• Да накараме учениците да осъзнаят принадлежността си към общото пространство – Европа – посредством една обща тема - водата.
Дейности:

Дипляни за района, града и училището. Папка с изработени диаграми от ежедневно измервана температура на въздуха и на водата в р.Черни Лом. CD със записани
пет песни за водата в изпълнение на наши ученици, детска книжка на френски език,
представяща българска народна приказка за водата (“Златното момиче”) и илюстрации към нея. Хербарий с растения. Албум за града и училището. СD с презентация на
обичая Богоявление на български и френски език. Албуми със снимки, представящи
същия обичай. СD с визуална презентация на народната песен “Майстор славен”. СD
с презентация на мостовете на реките в района. Дипляна на френски език, представяща мостовете. Страница в Интернет и две дипляни на френски език, представящи
историческите места покрай реките Черни и Русенски Лом. Нов хербарий с растения,
CD с българската фауна. Дипляна на френски език, представяща водата в човешкия
организъм и болестите, свързани с водата. СD на български и френски език с презентация под формата на писмо от бъдещето за това, което ни очаква, ако не пестим
водата. Оформена е папка с анкети на хора, живеещи и работещи край реката и водата въобще. Нарисувани бяха рисунки, представящи зимни обичаи. Направени бяха
пана и бродерии под формата на картички с народни мотиви, в които водата присъства под различна форма и в различна степен.
Мобилности:

08 - 13 май 2005г. – с. Мазера ди Падуа, Италия – 4-ма учители и 5-ма ученици от
България.
16 - 23 май 2006г. – гр. Тавира, Португалия -  3-ма учители и 6-ма ученици.
16 - 23 март 2007г. – с. Вувре, Франция -  5-ма учители и 5-ма ученици.
Резултати и въздействие:

Дипляна на български и френски език с полезни съвети за пестене на водата. Фотоизложба от екоинициативата на брега на р.Черни Лом. Поредица „живи картинки”, които
бяха упражнение за анимационните филми във Франция. Плакати и афиши за пестене и опазване на водата. Собствен българо-френски речник на водна тематика, който
впоследствие прерасна в петезичен речник за водата на езиците на всички партньори.
Уебсайт, който представя тригодишната ни работа по проекта в текст и снимки. Нари40

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2006

сувани бяха рисунки на тема „Опазване и пестене на водата”. Направени бяха картички
с „жива” вода. Проведе се конкурс за стихотворение и есе на същата тема. Във Франция
в киностудио изработихме пет анимационни филма на водна тематика.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
7150 Две могили, област Русе
ул. ”Кирил и Методий” 14
Тел.: +359 81 412876
e-mail: marang_g@yahoo.com
лице за контакт: Мариана Ангелова

Колеж във Вувре, Франция
COLLEGE DE VOUVRAY- France
Колеж в Мазера ди Падуа, Италия
INSTITUTO COMPRENSIVO DI MASERA' DI PADOVA
VENETO – ITALIA
Гимназия в гр. Забковице Слашки, Полша
Publiczne Gimnazjum Nr 2-Pologne
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
Две могили
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Име на проекта:

Искам да ти разкажа...

Номер на проекта:

06-BGR01-S2C02-00034-1

Тип проект:

Езиков проект

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

1. Предоставяне на възможност участниците да използват езика на проекта при реално
общуване; получаване на начални познания по езика на партньора; повишаване мотивацията на учениците за изучаване на чужди езици и засилване на увереността при
използването им.
2. Предоставяне на възможност 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...” – учениците издириха, коментираха, подбраха,
преведоха на английски, илюстрираха и драматизираха народни пословици, поговорки и приказки на тема Приятелство и солидарност. Изработените с помощта на
текстовете и илюстрациите коледни картички бяха разпродадени на благотворителна изложба;
• “Покажи ми своето училище” – учениците от двете страни се включиха в часове
на класовете от партниращото училище и в съвместни дейности, свързани с училищния живот и ученическото самоуправление по време на обмена на ученически
групи;
• “Искам да ти разкажа...” – екипи от ученици работиха върху теми от историята, географията и културата на собствената си страна и представиха продуктите
от екипната работа на семинарни срещи по време на обмена на ученически групи.
Много ценна информация и преки впечатления за двете култури бяха обменени и по
време на посещенията на исторически забележителности и неформалните срещи със
семействата на партньорите от групите за обмен;
• Изучаване на целевия език (португалски) – като подготовка за обмена беше проведен  курс от 40 учебни часа за учениците и придружаващите групата учители.
Мобилности:

14 - 20.01.2007 г. работна среща по проекта - координаторът на проекта от българска
страна посети училището партньор в гр. Éвора, Португалия;
12 - 26.02.2007 г. ученически обмен, I етап - 20 ученици и 4-ма учители от нашето
училище посетиха гр. Éвора, Португалия;
12 - 26.03.2007 г. ученически обмен, II етап -19 ученици и 4-ма учители от училището
партньор посетиха град Козлодуй, България.
Резултати и въздействие:

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
42
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за работа в екип, за общуване на чужд език, за използване на ИКТ и придобиха много
нови знания. Училищният живот беше обогатен и разнообразéн. Повиши се мотивацията за работа и самочувствието на участниците в обмена, подобри се работата с
родителите. Училището затвърди доброто си име сред местната общественост.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОР:

СОУ “Св. св. Кирил и Методий”
Козлодуй
ул. “Т. Каблешков” 1
Тел.: +359 973 808 86
E-mail: kim_kozloduy@abv.bg
Website: http://kim-kozloduy.hit.bg
Лице за контакт: Мая Младенова

Основно училище “Андре де Резенде”
Éвора, Португалия
E. B. 2,3 ANDRÉ DE RESENDE - Agrupamento nº. 2
de Évora
Avenida Gago Coutinho, 7000-727 ÉVORA
Тел.: +351 266 739560
E-mail: info@eb23-andre-resende.rcts.pt
Website: http://eb23aresende.drealentejo.pt
Лице за контакт: Maria Isabel Carreira
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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.
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ЦЕНТЪР ЗА
ЗА РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Е СЕРТИФИЦИРАН
ПО
СЕРТИФИЦИРАН ПО
СТАНДАРТ
ISO 9001:2000
9001:2000
СТАНДАРТ ISO

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява
единствено възгледите на автора и Комисията не
носи отговорност за начина, по който може да бъде
използвана съдържащата се информация.

Център за развитие на човешките ресурси
София 1000, ул.”Граф Игнатиев” 15, ет.3
тел.: (02) 9155 010; факс: (02) 9155 049
hrdc@hrdc.bg; www.hrdc.bg

