Регионални
партньорства

Многостранни
училищни
партньорства

Двустранни
училищни
партньорства

Програма „Учене през целия живот”

Секторна програма „Коменски”
Стартирали проекти 2011

Двустранни
училищни
партньорства

Стартирали
проекти 2011

Име на проекта:

Семейството – минало, настояще и бъдеще

Номер на договора: LLP-2011-COM-BP-003
Тип проект: Коменски, дейност „Двустранни училищни партньорства””
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
Първата цел се отнася до приобщаване към европейското общество чрез откриване на чужди култури. Втората цел е лингвистичната и тя е в центъра на проекта.Третата се отнася до семейството.
Учениците получават общ поглед върху ролята на семейството в
миналото и настоящето. Имат възможността да открият причините
за тенденцията, често алтернативните форми да бъдат предпочетени пред традиционния семеен модел.
Дейности:
Участниците търсят и подбират информация за ролята на семейството в миналото и настоящето. Следва анализиране на подбраните текстове за ролята на семейството в различните епохи. По
време на първата работна среща участниците обменят информация, създават креативни текстове, тълкуват поговорки по темата,
изготвят ролеви игри и създават въпросник. Втората проектна година започва с анкета и анализ.Събира се информация за браковете и разводите и се изготвят статистики. Провеждат се интервюта
с хора, принадлежащи към традиционни и алтернативни семейни
модели, както и със самотни родители. През втората работна среща се провежда конференция относно значението на семейството
в нашето общество, изготвя се брошура с текстове и снимки и се
извършва заключителна презентация.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ с преподаване на немски език
„Фридрих Шилер”
гр. Русе, ул. „Измаил“ 2,
тел.: +359 82 84 17 86
http://www.schiller-schule.info/
Партньори:
Osmangazi Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesi Gymnasium
Bursa, Okul sokak
tel.: +92242211110
e-mail: a_alanyali@hotmail.com

Очаквани резултати:
За оповестяване на резултатите и за добра комуникация са изготвени блог и страница във Facebook. Участниците изготвиха и
представиха плакати с поговорки. Съчиниха и креативни текстове. Бяха подготвени и изиграни сценки на тема „Нашата представа
за семейство”. Учениците подготвиха заключителни презентации
под формата на плакати, макети и др. Изготвена беше анкета. През
следващата работна година ще се подготовят статистики за браковете и разводите. По време на втората среща ще бъде създадена
брошура със снимки и текстове, подбрани от участниците.
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
Основно училище „Христо Ботев”
гр. Мездра, ул. “Г Димитров” №10
тел.: +359 910 92789
e-mail: hr.botev_mezdra@abv.bg
Партньори:
ÇAYIRLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
Cumhuriyet district.Kalekapısı street No:18
Beypazarı/ANKARA
tel.: +903127631225
e-mail: birsenteacher@windowslive.com
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Музиката и танцът – нашият общ език

Име на проекта:

Музей в куфар

Номер на договора: 2011-1-BG-1COM07-05001 1
Тип проект: Коменски, дейност „Двустранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители

Номер на договора: LLP-2011-COM-BP-008
Тип проект: Коменски, дейност „Двустранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, родители и учители

Цели и задачи:
Създаване на европейско самосъзнание у учениците, насърчаване на комуникацията и сътрудничеството с хора с различни
традиции и култура; подобряване на езиковите компетенции; усъвършенстване на способностите за работа в екип; стимулиране
използването на различни технологии за информация и комуникация; учениците да се образоват, да бъдат толерантни чрез общия
език на музиката и танца.

Цели и задачи:
Целта на проекта е разработване и осъществяване на интерактивни учебни подходи, които да повишат мотивацията на учениците да изучават чужди езици, да стимулират креативността им,
да създават условия за групова, индивидуална работа и решаване
на проблеми. Учениците да се запознаят с друга социална среда за
опознаване на различна култура, история и географска реалност.

Дейности:
▪ Събиране на информация за песните, танците, музикалните
инструменти и костюми, типични за всяка от страните партньори.
▪ Изготвяне и размяна на музикални изпълнения на ученици (народни и авторски песни).
▪ Обособяване кът „Коменски”.
▪ Изработване на общ уебсайт.
▪ Проектни срещи в гр. Мездра/България и Бейпазаръ/Турция.
▪ Създаване на DVD от съвместния конкурс за изпълнение на народна песен и танц.
▪ Изготвяне на CD с материали и брошури за дейностите през
двете години;
▪ Събиране на материали за публикуване на две книги с информация за историята, културата и традициите на страните партньори;
▪ Изработване и публикуване на календар за 2013г. със снимки
от проектните дейности;
▪ Изложба и разпространение на финалните продукти.
▪ Анкета за оценка на проекта.
Очаквани резултати:
▪ Комуникационни връзки и приятелства, осъществени чрез
емайл, Skype, Facebook;
▪ Лого на проекта; презентация за всяко от училищата партньори;
▪ Изложба с материали от проектните дейности;
▪ CD с изпълнени от учениците песни; DVD от съвместния конкурс за изпълнение на народна песен и танц.
▪ Книга с информация за историята, културата и традициите на
двете страни партньори;
▪ Общ уебсайт: http://www.proekt.ouhristobotev-mezdra.com/
▪ Календар за 2013 г. със снимки от проектните дейности;
▪ Повишаване на мотивацията за изучаване на чужди езици;
▪ Подобряване на уменията за работа в екип.

Дейности:
За улесняване на работата по проекта се създава работен сайт
и учениците се представят чрез видеоклипове на английски. Чрез
обмен на видеоклипове на целевите езици се подпомага изучаването на езика на партньора
За попълване на куфарите музеи: „Карстови форми“, „Нашите
местни традиционни костюми“, „Нашият град“, учениците събират,
сортират, проучват и картотекират образци и материали. Изработват постери, табла, нагледни средства, игри и уроци на целевите
езици и изучават португалски и български по 20 часа.
След обмените се изработват виртуални дневници от двете визити, подготвя се и се провежда викторина „Аз говоря вашия език“
и се разпространяват крайните продукти – музеи в куфар, чрез
провеждане на тематични уроци с деца от основни училища и деца
със специални нужди.
Очаквани резултати:
Окомплектоване на куфари музеи:
„Карстови форми” – сбирка от фосили, презентации, макети, каталози, пъзели.
„Нашите местни традиционни костюми“ – каталози, презентации, драматизация на приказка, изработване на кукли модели, колекция от местни традиционни костюми и етнографски предмети
от бита, етно –шоу.
„Нашият град – история, култура и архитектура“ – плакати, табло
„Видни личности“, презентации, игра „Познай мястото“.
Изработване на презентации и клипове, представящи участниците в проекта, училища, градове, страни, клипове на целевите
езици и виртуални дневници от визитите.

Контактна информация:
Координатор:
Природо-математическа гимназия
„Св. Климент Охридски”
ул. „Юлиус Ирасек” 7, Монтана 3400
тел.: + 359 96 305 756
e-mail: pmgmontana@mail.bg
Партньори:
Escola Secundária com 3.º
CEB Quinta das Flores
Rua Pedro Nunes,3030 - 199, Coimbra,
Portugal
tel.: + 351 239 791 230
esc.sec.qflores@mail.telepac.pt
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Име на проекта:

Говореща светлина

Номер на договора: LLP-2011-COM-BP-010
Тип проект: Коменски, дейност „Двустранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици на възраст от 16 до 19 години, учители
Цели и задачи:
1. Учениците изучават езика на страната партньор – за езикова
употреба на елементарно ниво;
2. Учениците се обучават за въвеждане в експлоатация на електрически вериги с Powerline технология;
3. Учениците опознават приликите и разликите в културата на
двете страни;
4. Учениците се насърчават за работа в екип, умения за планиране и вземането на решения;
5. Учениците разбират значението на адресната комуникация.

Контактна информация:
Координатор:
Професионална гимназия
по електротехника и електроника
„Мария Склодовска - Кюри”
8800 Сливен, бул. „Банско шосе” № 21
тел.: +359 44 62 21 36
e-mail: pgee_sliven@abv.bg
Партньори:
Heinz-Nixdorf-Berufskolleg
für Elektrotechnik, Informationsund Telekommunikationstechnik
der Stadt Essen
45144 Essen, Dahnstraße 50
tel.: + 49 201 76060
e-mail: 171608@schule.nrw.de
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Дейности:
• Български и немски езиков курс съответно в Германия и България;
• Изработване на видеозапис за представяне в Германия и България;
• Разработване на предложения за разглеждане на културни забележителности по време на двете мобилности;
• Подготовка на първата мобилност в град Есен;
• Семинар за Powerline – технология;
• Изработване на първа версия на аудио книгата;
• Разглеждане на Powerline – приложения;
• Провеждане на културна програма;
• Опреснителни курсове по немски и български език;
• Подготовка на втората мобилност в град Сливен;
• Построяване на Powerline – ученическо работно място;
• Запис на аудио книга;
• Посещение в EVN;
• Планиране и провеждане на заключително представяне;
• Тестване и използване на българската и немската версия на аудио книгата;
• Представяне на есета с впечатления от Германия и България.

Име на проекта: Зелена Европа зависи
		 от нашето екологично съзнание
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

LLP-2011-COM-BP-006
Коменски, дейност „Двустранни училищни партньорства”
Ученици от град Видин и техните семейства, представители
на локални институции, доброволци, медии

Цели и задачи:
Развитие на екологично съзнание, разширяване на Еко културата на подрастващите, въздействие върху отношението и поведението на учениците и местните общности спрямо околната среда, обмен на успешни образователни модели на двете училища, знания
за Полша, полски език и култура, манталитет и ежедневие, използване на английски език в реална среда.
Дейности:
Представяне на проекта, езиков курс по полски език /on-line/,
размяна на мейлинг лист с полски ученици, задачи за малък проект
„Замърсяване на водата”, web сайт, семинари за историята, културата, съвремието на Полша, втори малък проект „Пестенето на
електрическа енергия и замърсяването на въздуха”, Трети малък
проект „Проблеми с отпадъците – разделното събиране и рециклиране”, събиране на материали в екоклуба, статии в училищния
вестник, радиопредаване, обмен във Видин с учениците от Полша.

Контактна информация:

Очаквани резултати:
Изграждане на нагласи и активно гражданско поведение в обучението и знанието за околната среда, продукти в теми за ученически проекти, изграждане на устойчива мрежа от институции за
работа с учениците в екотематика, статии, предавания, рекламни
материали, съпричастност на родители и доброволци, възприемане и зачитане на европейска култура и рядко използвани езици, модел за алтернативно образование.

Партньори:

Координатор:
Гимназия с преподаване на чужди
езици „Йордан Радичков”
Видин 3700, ул. „П. Р. Славейков” 28
тел.: + 359 94 600442
e-mail: elms_vidin@abv.bg

II Liceum Ogolnoksztalcace
im. Stanislawa Staszica
Tarnowskie gory - 42-600, ul. Pilsudskiego 1
tel.: + 48 322852941
e-mail: lostaszic@wp.pl

Очаквани резултати:
• Видеофилми за представяне на българските и немските ученици;
• Разглеждане на забележителности в Германия и България;
• Обучение на участниците в Powerline – технология в HNBK Essen;
• Изработване на първа версия на аудио книгата;
• Построяване на ученическо работно място с Powerline – технология в ПГЕЕ „Мария Кюри” и официалното му представяне за въвеждане в експлоатация пред ученици, учители, регионални медии
и представители от Сливен;
• Брошури и списание;
• Изработване на втора версия на аудио книгата;
• Есета на участниците на тема „Моето най-добро преживяване по
време на партньорството”.
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Васил Левски”
4600 Велинград, ул. „Кристал” № 10
тел.: + 359 54465
e-mail: souvl@mail.bg
Партньори:
Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri „Enrico Fermi“
56025 Pontedera, Via Firenze 51, Italy
tel.: + 39 0587213400
e-mail: mail@itcgfermi.it
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Млади предприемачи в училище

Име на проекта:

Здравословен начин на живот

Номер на договора: 2011-1-IT2-COM07-25701 2
Тип проект: Коменски, дейност „Двустранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, предприемачи в туристическия бранш, родители

Номер на договора: 2011-1-BG1-COM07-04998 1
Тип проект: Коменски, дейност „Двустранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
Обучение в предприемачество на младите хора. Проучване на
пазара на туристически услуги в районите на Велинград и гр. Понтедера /Италия/. Изготвяне на туристически пътеводител на историческите, географските и природните забележителности на двата
района на български, италиански и английски език.

Цели и задачи:
Здравословния начин на живот сред младите хора и включва три
теми: хранене, спорт и превенция на зависимости и разстройства,
причинени от нездравословно хранене, наднормено тегло и ниска
физическа активност.
Учениците ще се запознаят с здравословните храни за правилно
физическо развитие и ще разучат комплекс от физически упражнения, които да правят всеки ден, за своята добра кондиция.

Дейности:
Сформиране на екип от преподаватели със съответните отговорности и задължения в реализирането на проекта. Подбор на учениците, участници в проекта по определени критерии. Обсъждане
и програмата и планиране на отговорностите и задълженията по
проекта. Създаване на Facebook група с участниците в проекта от
двете страни и осъществяване на комуникации между участниците.
Изготвяне на лого на проекта и „website” на проекта. Проучване на
местния туристически пазар в двата региона чрез анкети и провеждане на допитвания на жителите и гостите на градовете. Изготвяне
на бизнес план и туристически електронен пътеводител. Осъществяване на мобилности в двете посоки на минимум 20 ученици.
Очаквани резултати:
През месец април 2012 се осъществи мобилност на 22 ученици
от СОУ „Васил Левски” Велинград в Училище „Енрико Ферми” гр.
Понтедера (Италия). Бяха посетени много исторически забележителности в Понтедера и околностите. Събраните впечатления бяха
обсъдени с оглед създаването на интерактивния туристически
пътеводител. Проведе се среща на всички участници в проекта от
българска страна с представители на Асоциацията на хотелиерите
и ресторантьорите във Велинград и беше изготвена примерна програма за посещението на групата от гр. Понтедера (Италия).

Дейности:
Учениците ще търсят информация за нездравословните храни.
Ще разучат здравословните храни, необходими за собственото им
правилно развитие и ще направят постерна сесия. Ще съберат найдобрите здравословни рецепти от двете държави и ще ги издадат
в книжка. Ще заснемат видео как приготвят здравословна храна
сами или със своите родители. Ще издирят информация за разстройства, свързани със храненето, и ще запознаят своите връстници с нея. През тези две години те ще разучат най- използваните
думи от двата езика в 20 часа.
През втората година учениците ще се запознаят с процесите на
физическо развитие в тяхното тяло и необходимите физически упражнения, които трябва да правят, за да бъдат в добра форма и да
поддържат здравословно тегло. Ще съберат информация за местни и национални спортисти.
Очаквани резултати:
• Конкурс за лого на проекта;
• Създаване на уеб сайт на проекта. Изготвяне кът на проекта;
• Постерна сесия за нездравословна храна;
• Анкета на учениците за тегло и любима храна;
• Записването на видео на приготвяне на здравословна храна
с родителите на учениците у дома;
• Постерна сесия за здравословна храна;
• Въпросници за зависимости, като пушене, алкохол, наркотици;
• Кръгли маси;
• Издаване на готварска книга;
• Въпросници за физическата активност с ученици, учители
и родители;
• Календар със снимки на студенти с най-добри постижения
в спорта;
• Провеждане на изследване за най-добрите местни
спортисти интервюта.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Петко Рачов Славейков”
гр. Видин, ул. „Петко Рачов Славейков” 26
тел.: +359 94 600218
e-mail: sou8_vidin@abv.bg
Партньори:
Zespół Szkół nr 1
Gimnazjum nr 1 w Wiśle plac Bogumila Hoffa 5
tel.: + 48338551982
e-mail: gim1wisla@gmail.com
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Име на проекта: Млади екскурзоводи – междукултурният
		 обмен и изучаването на чужди езици –
		 възможност за европейска интеграция
		 на учениците

Име на проекта:

Оркестров проект

Номер на договора: 2011-1-ES1-COM07-35360 2
Тип проект: Коменски, дейност „Двустранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители, служители, общественост

Номер на договора: LLP-2011-COM-BP-005
Тип проект: Коменски, дейност „Двустранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители
Цели и задачи:
• Обогатяване познанията за други страни и езици от ЕС.
• Развитие на ключова компетентност – общуване на чужд език.
• Упражняване на чуждоезиковите умения и задълбочаване на
знания по история.
• Популяризиране на историческите забележителности в регион
Кърджали.
• Целият проект е ориентиран към дейности, целящи интегрирано чуждоезиково обучение и връзка с други предмети – история
и география.

Контактна информация:
Координатор:
Гимназия с преподаване
на чужди езици
„Христо Ботев”
гр. Кърджали 6600
ул. „Генерал Чернозубов” 19
тел.: +359 361 62817
e-mail: gpche.kj@abv.bg
Партньори:
Istituto d‘Istruzione
Superiore G.B.Vico
Chieti 66100, Abrizzo, Italy,
Corso Marrucino 137
tel.: + 39 0871 330653
e-mail: liceoclassico@gbvico.chieti.it
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Дейности:
• Работни срещи – май 2012 в България, май 2013 в Италия;
• Запознаване с исторически и природни забележителности в регион Кърджали;
• Изготвяне и изнасяне на беседи на английски и италиански език;
• Провеждане на практически занимания по екскурзоводство;
• Изготвяне на компютърни презентации за посетените културноисторически обекти на български и английски език;
• Изготвяне на интерактивна карта на историческите забележителности в регион Кърджали;
• Издаване на брошури на английски, италиански и български език
на посетените исторически места в България и страните партньори;
• Изготвяне на CD в 2 части – на италиански и английски език за посетените в България и Италия забележителности;
• „Ден на отворените врати” във всяко едно партньорско училище
за разпространение на резултатите от проекта.
Очаквани резултати:
• Повишена мотивация към изучаване на чужди езици – английски и италиански;
• Нови умения за комуникация на чужд език;
• Повишен интерес към историческите забележителности в регион Кърджали;
• Повишен интерес към културата, историята и географията на
България;
• Повишен интерес към професията на екскурзовода;
• Повишен интерес към културата, историята и географията на
Италия;
• Разширяване на кръгозора;
• Активизиране на извънкласните занимания на учениците и попълноценно осмисляне на свободното им време.

Цели и задачи:
Обмяна на опит, нотен материал от испански и български композитори, култура, история на музиката, исторически забележителности, ансамблово свирене, практикуване на английски език и
езикът на Музиката.
Дейности:
10 - 12 октомври 2011 г. се проведе работна среща в НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив с двама представители на Консерватория
Менорка – Испания за уточняване програмата по пристигането и
пребиваването на тяхната група. Детайлизираха се репетициите и
концерта на сборния оркестър. Уточниха се авторите, произведенията, солистите и диригента на концерта в Пловдив.
Очаквани резултати:
От 13 до 22 април 2012 г. 30 ученици и 5 преподаватели от Менорка – Испания, гостува на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив.
Сборният симфоничен оркестър репетира всеки ден.
На 21 април 2012 г. от 19:00 ч. в Градската концертна зала на
Пловдив се състоя „Симфоничен концерт” с диригент Биел Барсело
Марти и солисти Наталия Тодорова – цигулка и Борис Петков – пиано. В програмата прозвучаха произведения от Иван Димов, Георги
Златев – Черкин, Петко Стайнов, Енрике Гранадос и Исак Албенис.
За „Бис” изпълниха „Пасо добле”, като се включиха ученици от балетния ни клас.

Контактна информация:
Координатор:
Национално училище
за музикално и танцово изкуство
„Добрин Петков”
Пловдив 4000
ул. „Иван Вазов” 23
тел.: +359 32 634489
e-mail: plovdiv_music_school@yahoo.com,
numtito@gmail.com
Партньори:
Conservatori Professional
de Musica de Menorca
07701 Mao, Claustre del Carme,
Placa del Carme, Spain
tel.: +34 971 36 63 70
e-mail: conservatoriprofessional.mao@
educacio.caib.es
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Име на проекта: Литва и България –
		 наследството на две стари
		 европейски култури
Номер на договора: 2011-1-BG1-COM07-05003 1
Тип проект: Коменски, дейност „Двустранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
Учениците ще имат възможност да научат основни думи, фрази,
имена, пословици, поговорки, гатанки и песни от езика на другия
партньор; Ще научат повече за общото наследство на нашите две
европейски нации; Ще открият културни сходства и разберат разликите между нас; Ще изградят толерантност, уважение и приемане на културата на другата страна – традиции, обичаи и религия.

Контактна информация:
Координатор:
Професионална гимназия
по ветеринарна медицина
„Проф. д-р Георги Павлов”
гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 98
тел.: +359 58 602 566
e-mail: pgvm_dobrich@abv.bg
Партньори:
Kauno rajono Raudondvario Gimnazija
Atgimimo st 1, Raudondvaris,
Kaunas region
tel.: + 37037549633
e-mail: raudgim@raudondvaris.lm.lt
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Дейности:
Конкурс за лого на проекта; Въпросник за проверка на знанията
за страната партньор; Размяна на пощенски картички, материали и
заснемане на видео клип за коледните и великденските традиции
и ритуали в нашите страни; Вестник с национални забележителности; Учениците ще вземат участие в езикови дейности, уъркшопове,
спортни състезания и културни посещения в региона на партньора
по време на мобилностите. Изложби с плакати от работни дейности
и снимки от обмените; Брошури с популярни пословици, поговорки, гатанки, легенди, предания, басни и стихотворения от нашите
страни; Обмен на презентации, CD и DVD дискове за традиционни
занаяти, танци и песни; Изработване на картинен речник и уеб сайт.

Регионални
партньорства

Стартирали
проекти 2011

Очаквани резултати:
Плакат за националните празници и традиции; Брошура, която
изследва произхода на личните и фамилните имена; Въпросник за
проверка на знанията за страната партньор; Коменски стенен календар с Коледни изображения; Презентации относно традиции
и честване на Коледа и Великден; Кръстословица: „Можеш ли да
отгатнеш думата от моя език?”; Вестник с национални забележителности; Лого на проекта; Презентация за традиционните занаяти;
Брошура с легенди, предания, басни и стихотворения от нашите
страни; Брошура с популярни пословици, поговорки, гатанки; CD и
DVD с народни песни и традиционни танци.
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Контактна информация:
Координатор:
Община Петрич
гр. Петрич 2850, ул. „Цар Борис III” 24
тел.: + 359 745 62090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg
Партньори:
CONSILIUL LOCAL MIOVENI
B-dul DACIA, No.1, Oraşul Mioveni 115400,
județul Argeș, Muntenia, România
tel.: + 40 348.455444
e-mail: primariamioveni@primariamioveni.ro
SCOALA COLIBASI CU CLASELE I-VIII
B-dul DACIA, No.39 A BIS, Oraşul Mioveni
115400, județul Argeș, Muntenia, România
tel.: + 40 742049532
e-mail: Dumitru_marion@yahoo.com
FUNDATIA“CONSORTIUL PENTRU
DEZVOLTARE LOCALA“
Strada STADIONULUI, BL. F6, SC.B, AP.6
Oraşul Mioveni 115400, județul Argeș,
Muntenia, România
tel.: + 40 730444741
e-mail: fcdl_ag@yahoo.com
IV-то ОУ „Христо Смирненски“
гр. Петрич 2850, ул.“Ген.Тодоров“ 2
tel.: + 359 893605265
e-mail: school.4petrich@abv.bg
Фондация „Хераклея“
гр. Петрич 2850, ул.“Атанас Лютвиев“ 16
tel.: + 359 886434920
e-mail: elena.dimitrova.70@abv.bg
Забележка: Партньори 2 и 3 са местните
партньори на Партньор 1- Координатор.
Партньори 4 и 5 са местните партньори на
Община Петрич..

14

Име на проекта: Сравняване на осъществения опит
		 относно неофициалното
		 и неформалното образование

Име на проекта: Да направим преподаването
		 и ученето
		 по-привлекателно чрез ИКТ

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Номер на договора: LLP-2011-COM-RP-05
Тип проект: Коменски, дейност „Регионални партньорства”
Целева група: Образователни институции, ученици, учители

2011-1-RO1-COM13-15015 2
Коменски, дейност „Регионални партньорства”
Учители, родители, ученици, местни власти,
неправителствени организации

Цели и задачи:
Повишаване общественото съзнание за важността на неофициалното и неформалното образование; Сравняване осъществения опит относно тези видове образование в двата партньорски
региона, подобряване на комуникацията между тях, насърчаване
европейското измерение в образованието; Идентифициране приликите и разликите на сравнените и оценени образователни (неофициално и неформално образование) ситуации.

Цели и задачи:
Ще се предостави подходяща рамка за подпомагане ефективното развитие и интеграция на ИКТ в образованието, която ще
допринесе за повишаване качеството на образователните услуги.
Образователните системи на двете страни ще бъдат разгледани в
детайли. По-добро сътрудничество на международно ниво, трансфер на добри практики, мотивиране на учениците да обогатят своите езикови и социални умения.

Дейности:
Стартиращи семинари за промотиране на проекта; Заключителни семинари за разпространяване на постигнатите резултати и
оценка на въздействието. Организиране на събития:
1) Пропагандиране на европейското измерение в образованието – Срещи и уъркшопове за популяризиране на европейските
ценности относно образованието – неформално и неофициално;
2) Паралел между системите за учене (формално, неофициално,
неформално) – Уъркшопове за представяне, обсъждане и взаимно
анализиране на прилаганите методи, обобщаване на приликите и
разликите между двете образователни системи.
3) Въвличане на важни действащи лица с образователна роля в
реализирането на неофициалното и неформално образование –
срещи и уъркшопове;
4) Кръгли маси за оценка на резултатите.

Дейности:
Изготвяне на въпросник и анкети за определяне сегашното състояние на използването на ИКТ. Изготвяне сайт и лого на проекта,
съвместно с партньорите от Турция. Провеждане на конферентни
връзки с партньорите. Изготвяне на списък с дейности, които да
се направят, за да се повиши използването на ИКТ в класните стаи.
Обмен на снимки между институциите на двете страни, изготвяне
на табла и поставянето им на видни места. Организиране на фотоконкурс сред училищата в гр. Монтана и изготвяне на изложба.
Провеждане на ИКТ обучение – тренинг с учители от училището и
провеждане на беседи с тях , целяща убеждаването им да използват повече ИКТ услуги в часовете си. Изготвяне на брошура и диск с
добрите практики и извършени дейности по проекта на български
и английски език и разпространението им.

Очаквани резултати:
Натрупване различен опит по отношение на неофициалното и
неформалното образование на друга европейска страна; Оценка
на разликите и приликите, предимствата и недостатъците на различните системи на неформално образование; Идентифициране
на обществените очаквания по отношение на тези видове образование; Установяване и приложение на образователна политика за
формиране на личности, които да отговорят на европейските изисквания; Насърчаване на международното сътрудничество между
властите, отговорни за образователните политики; Увеличаване
сътрудничеството между училището и гражданското общество.

Очаквани резултати:
Чрез споделяне на впечатления и изводи, чрез множество интерактивни дейности, ученици, учители и служители от всяка страна партньор ще признае, че макар да има етнически, социални и
културни различия, една европейска визия за образованието и
бъдещето е възможно. Ще придобият нови умения на преподаване. Бяха наблюдавани уроци с приложение на ИКТ и прийома „бели
дъски”. Бяха разглеждани двете образователни системи; Учебното
съдържание по културно – образователни области; Корекционната
групова и индивидуална работа с учениците; Квалификация и кариерно развитие на учителите.

Контактна информация:
Координатор:
Община Монтана
ул. „Извора” 1
тел.: + 35996300400
e-mail: montana@montana.bg
Партньори:
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Atatturk Bulvarı Hukumet Konağı
tel.: + 90 416216118
e-mail: halakose@hotmail.com
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Име на проекта:
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Граждани – обединени в Европа
2011-1-BG1-COM13-05016 2
Коменски, дейност „Регионални партньорства”
Експерти от РИО-гр. Хасково, учители и неправителствена
организация

Цели и задачи:
• Двата партньорски региона да обменят опит, добри практики и
иновативни идеи;
• Да се създаде устойчиво сътрудничество между двата региона;
• Да се разработят общи модели за прилагане на методите и подходите на неформалното обучение в рамките на формалната образователна система;
• Да се стимулира участието на ученици, учители и образователни администратори в международни проекти.

Контактна информация:
Координатор:
Регионален инспекторат
по образованието
гр. Хасково
ул. „Патриарх Евтимий” № 2
тел.: + 359 38 650060
e-mail: rio_haskovo@mon.bg
Партньори:
The Municipality of Laukaa,
The Department of Education
Laukaantie 14, 41341 Laukaa
tel.: + 358 14 267 5261
e-mail: anne.friman@laukaa.fi
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Дейности:
• Осъществяване на 48 мобилности по проекта, реализирани в
България и Финландия;
• Разработване на сравнителен анализ на образователните практики в 2-та региона в сферата на обучението в демократично гражданство;
• Комуникация между двата региона, за да се развие съвместната
работа в определената тематична област;
• Информационни дейности по развитието на проекта;
• Дейности по обучение на учители в двата региона – в областта на демократичното гражданство, доброволчеството и работа в
общността;
• Директна практическа работа с учителите и учениците в двата
региона;
• Разработване на общо онлайн помагало за употреба на интерактивни и неконвенционални методи за обучение в демократично гражданство.
Очаквани резултати:
Към настоящия момент по проекта са осъществени 11 мобилности от страна на финландския партньор и 12 мобилности на екипа от България във Финландия; Изготвени са презентации на двете
образователни системи; Проведени са обучения на педагогически
съветници и учители; Изготвени са сравнителни анализи на обучението по гражданско образование.

Име на проекта: Съхраняване и развитие на културните
		 традиции – фактор за превенция
		 на социалното изключване при младите хора
Номер на договора: 2011-1-BG1-COM13-05096 1
Тип проект: Коменски, дейност „Регионални партньорства”
Целева група: Учители
Цели и задачи:
Основна цел на Партньорството е развитие и обмен на добри европейски практики за превенция на социалното изключване при
учениците от най-ранна възраст чрез съхраняване и развитие на
културните традиции между два партньорски региона – България
и Естония.
Дейности:
Изграждане на Woorkblog за представяне на дейностите; провокиране на публични дискусии по тематиката. Реализиране на практиката ”Отворени врати за SOS“ по три пъти във всеки от партньорските региони през двегодишния легитимен период на дейностите
по проекта за демонстриране от партньорите по проекта пред 6
групи по 30 педагози от училища, невключени в партньорството,
от област Враца и област Куасалу, Естония, на развитието и съхраняването на културните традиции като възможност за превенция
на социалното изключване. Проучване интереси и потребности на
рискови и уязвими групи ученици. Изграждане и дейност на ателиета; Изучаване на културното многообразие; Концерти; Проучване
и възстановка на народни обичаи; Разучаване на песни и танци на
етносите; Провеждане на ревю „От раклата на баба”.
Очаквани резултати:
Създаден интерактивен електронен продукт Woorkblog. Внедрена иновативна практика „Отворени врати за SOS“ и осигурена
възможност за 180 педагози за мултиплициране на положителните
ефекти от провеждането й.
Проведен семинар на тема: „Развитие и съхраняване на културните традиции – предпоставка за социалното приобщаване на рискови и уязвими групи ученици от ранна възраст”. Натрупан опит в
управлението и осъществяването на Регионалното партньорство.

Контактна информация:
Координатор:
Регионален инспекторат
по образованието – Враца
ул. ”Софроний Врачански” № 6
гр. Враца, ПК 3000
тел.: + 359 92 62 46 43
e-mail: riovr@abv.bg
Партньори:
Kuusalu Vallavalitsus
Mõisa tee 17, Kuusalu vald, Estonia
tel.: + 3726066370
e-mail: urmas.kirtsi@kuusalu.ee
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Име на проекта:

Ученето е забавно

Номер на договора: LLP-2011-COM-RP-07
Тип проект: Коменски, дейност „Регионални партньорства”
Целева група: Предоставяне на обучение на деца от 11 до 14 годишна възраст.

Контактна информация:
Координатор:
Община Провадия
гр. Провадия, ул. „Дунав” № 39
тел.: + 359 518 47825
e-mail: provadia@dir.bg
Партньори:
ІІ ОУ „Иван Вазов”
гр. Провадия, ул. „Дунав” № 17
tel.: + 359 518 4 30 78
e-mail: ivan_vazov_provadia@abv.bg
Общински детски комплекс
гр. Провадия, Централен площад № 1
tel.: + 359 518 4 20 26
e-mail: dk_provadia@abv.bg
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyrius
Rokiskis, Respublikos 94
tel.: + 370 458 31270
e-mail: svietimas@post.rokiskis.lt

Цели и задачи:
▪ Целта на настоящия проект е промяна на живота в училище – от
скука към интерес, и повишаване активността и желанието за учене;
▪ Насърчаване на учителите за използване на нови иновативни
методи на обучение, които са по-приемливи за съвременното подрастващо поколение.
▪ Знанията ще се прилагат на практика, учители ще споделят своя
опит за напредъка в повишаване активността на учениците в часовете.
Дейности:
Анкетирани близо 140 деца на възраст от 11 до 14 години. Заснети са примерни уроци, където преподаването е по интерактивен
начин по различните предмети. Проведени работни партньорски
срещи, за да се представят и сравнят методи на обучение, да се
направи проучване сред партньорите в проектните училища за
най-често използваните методи на обучение от учителите по време на часовете и как те влияят върху мотивацията на учениците.
Проведено обучение на тема „Интерактивни методи на обучение –
гаранция за повишаване на мотивацията на учениците за учене”;
Организиране и представяне на изложба пред обществеността с
материали на добри практики от двете страни. Информация към
сайта на проекта и медиите.

Многостранни
училищни
партньорства

Стартирали
проекти 2011

Очаквани резултати:
▪ Изследване и анализ на анкетираните ученици с цел подобряване методите на преподаване.
▪ Обучени 20 преподавателя от ІІ ОУ „Иван Вазов” и ОДК за прилагане на интерактивни методи на обучение.
▪ Филмирани добри практики за прилагане на интерактивните
методи на обучение и интегрирани уроци, повишаване активността и желанието на учениците за учене и качеството на работа на
учителите.

Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija
Rokiskis, P. Širvio g. 2
tel.: + 370 458 33587
e-mail: tubeliog@yahoo.com
Rokiškio rajono savivaldybės
švietimo centras
Rokiskis, P. Širvio g. 1
tel.: + 3370 458 71284
e-mail: e.mikuleniene@post.rokiskis.lt
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
Първа езикова гимназия
гр. Варна, ул. „Подвис” №29
тел.: +359 52 301 235
e-mail: firstls@abv.bg
Партньори:
Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
Carl-Zeiss-Straße 6
tel.: + 49 551 4005380
e-mail: ohg@goettingen.de
Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium Árpád Fejedelem
Gimnázium és Általános Iskolája
Pécs, Aidinger J. u. 41.
tel.: + 36 72 450 351
e-mail: afg@arpad-pecs.hu
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE „UMBERTO I“
Ragusa, VIA V.E.ORLANDO N. 6
tel.: + 39 932 623200
e-mail: liceoclassicoragusa@yahoo.it
Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija
Gruzdziai, Siauliu District, S. Dariaus and S.
Gireno st. 31, Gruzdziai, Siauliu District
tel.: + 370 41 372251
e-mail: gruzdvidmok@takas.lt
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Zaklików, Sandomierska 56
tel.: + 48 15 87 38 409
e-mail: zaklikowzso@interia.pl
AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI
İLKÖĞRETİM OKULU
Mersin, Fuat Morel Mahallesi Inonu
Bulvarı Macit Ozcan Spor Kompleksi Karsısı
Yenisehir/Mersin
tel.: + 90 3244732714
e-mail: neslihanertik@gmail.com
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Драма

Име на проекта:

Hanger Art Project

Номер на договора: 2011-1-DE3-COM06-19042 2
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Номер на договора: 2011-1-DE3-COM06-19223 2
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
Основната цел е създаването на обща театрална постановка и
поставянето й на сцена. Подрастващите, на възраст 12 - 19 години,
придобиват опит да споделят различни културни светове, за да бъдат част от европейската общност. С помощта на ”border crossing” и
„journey to the future” се развиват уменията на различно мислещи и
принадлежащи към различни етнически общности, както и умението за преодоляване на граници.

Цели и задачи:
Проектът цели да запознае всички участници с разнообразието на Европейската култура. Да се използва „закачалката за палто”
като пресечна точка на културните традиции на държавите, участващи в проекта. Партниращи училища от различни европейски
държави представят информация за своята култура и бит по различни начини.

Дейности:
На срещата в Унгария учениците бяха въведени в материята.
Работиха в интернационален клас, което допринесе за развитие
на техните езикови компетенции и способности за комуникация.
На втората проектна среща в Италия преподавателите размениха
иновационни педагогически практика и проведоха тренинг на
първата сцена.
Очаквани резултати:
На срещата в Унгария бяха изработени варианти на проектно
лого и театрални уъркшопове. В Италия преподавателите обмениха полезни педагогически практики. На германска сцена бяха
представени постановките на различните страни участнички с
едно заглавие, но с различни интерпретации. Те бяха записани
върху два DVD диска. Периодично се изработват информационни
табла за осъществените проектни срещи и се изнася информация
в сайта на гимназията. Учениците подготвят и попълват анкетни листове с информация за останалите страни участнички, която впоследствие се сравнява, оценява и коментира.

Дейности:
Дейностите по проекта са насочени към реализирането на целите на проекта.Те се осъществяват във всяка държава партньор, по
време на работните срещи и чрез активна комуникация между учителите и учениците .Учениците имат възможност да посетят партньорските държави, да участват в Workshop и под ръководството
на професионални художници да творят съвместно с новите си
другарчета. Да научат много нови неща за държавите партньори
– бит, история, култура, образователна система , изкуство, обичаи
и т.н. Посещават галерии, музеи, обществени институции и др. Срещат се с художници. Изучават различни техники в изобразителното
изкуство. Учениците имат уникалната възможност да гостуват на
свои връстници и да създават приятелства.
Очаквани резултати:
За учениците: повишаване увереността, установяване на трайни
контакти, разширяване на общата култура, разбиване на стереотипите и предразсъдъците чрез изучаване на историческите и културни връзки между държавите партньори. За учителите: опит в
организирането на проект на европейско ниво, увереност и предприемчивост. Нови методи на преподаване и организиране за институцията: обмяна на опит и идеи, реклама.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Свети Паисий Хилендарски”
4000 Пловдив , ул. „Родопи” №48
тел.: + 359 898 44 86 84
e-mail: anastasia62@abv.bg
Партньори:
Goethe-Gymnasium Europaschule
Goethestraße 7, 49477 Ibbenbüren Germany
tel.: + 49 (0) 5451 93650
e-mail: goethe-gymnasium@t-online.de,
fs-goethe@gmx.de
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Austurberg 5 111 Reykjavík Iceland
tel.: + 354 (0)5705600
e-mail: era@fb.is,fb@fb.is
CSG Reggesteyn
Postbus 120 7440 AC Nijverdal Netherlands
tel.: + 31 (0) 548 533 600
e-mail: herroderoest@gmail.com;
info@reggesteyn.nl
Scoala cu Clasele I-VIII „Ion Creanga“
Str. Tipografilor, Nr. 11, 600245 Bacau, Jud.
Bacau, Romania
tel.: + 40 (0)234-522553
e-mail: danielapetrescu49@yahoo.com
Sir Roger Manwood‘s School
Manwood Road, Sandwich, Kent, CT13 9JX
United Kingdom
tel.: + 44 (0)1304 613286
e-mail: scott-grimshaw@hotmail.com;
mstedman6968@aol.com
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Име на проекта:

Здраво училище, здрав живот

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-103
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Контактна информация:
Координатор:
ПМГ „Гео Милев”
Стара Загора ул. „Августа Траяна” 44
тел.: +359 42 60 50 62
e-mail: pmgsz@abv.bg
Партньори:
Akif Ersezgin Lisesi
Turkey Bergama Bahcelievler Mh 10 Sok No 4
tel.: + 90 2326328894
e-mail: aliince44@hotmail.com
Maison Familiale et Rurale
France Morre11 Rue des Planches
tel.: +33 03 81 81 33 14
e-mail: izabele.jung@mfr.asso.fr
STITUTO DÍSTRUZIONE SUPERIORE con
sezoini associate PROF.LE INDUSTRIA
E ART Ë. MANFREDI“e TECNICO
INDUSTRIALE „G. MARCONI
Italy Lugo Ra corso Matteotti N 55
tel.: +39 0545.23527
e-mail: ipmanfredi@provincia.ra.it
„Murmellius Gimnasium
Netherlands Bergwrhout 1
(due to renovations address is for 1 year
Bergerrweg 27), Alkmaar
tel.: + 31725272072
e-mail: rector@murmellius.nl

22

Цели и задачи:
Целта на партньорството е да създаде и развие у учениците поредица от компетентности.
Дейности:
Всяка от страните партньори има определени дейности, които
трябва да реализира в конкретен период. На срещата в Бергама,
Турция се проведе обучение за оказване на първа помощ при наранявания и как децата да се предпазват от такива. Изготвен и публикуван е сайт за проекта.
В България представихме авторски игрален филм за опасността
от наркозависимостта, алкохола и тютюнопушенето, както и мултимедийно обучение за опасните навици и болести в ученическа възраст и защо е нужно да правим правилен избор и да го отстояваме.
Направихме речник и брошура.
Междувременно се поддържа сайта от партньорите. Сега се подготвяме за срещата в Италия.
Очаквани резултати:
Още от първата среща в Турция и след нея беше постигната отлична комуникация между учениците и колегите. С интерес бяха
обсъдени темите в различните обучения, гостите ни активно участваха в игрите на ситуации, които им подготвихме, и смятаме, че резултатът от нашите цели е постигнат.
Създадоха се сърдечни приятелства и разделите ни винаги са
много емоционални.
Очакваме с нетърпение и вълнение всяка следваща среща и старателно се подготвяме за нея.

Име на проекта:

Да учим математика заедно

Номер на договора: 2011-1-BG-1COM06-4966 1
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
Да повиши спадналия интерес към обучението по математика
Да стимулира творчеството у ученици, чрез представяне на страната си чрез съставени математически задачи. Да се обменят добри
примери от обучението по математика. Да се повиши качеството
на обучение по математика, чрез използване на ИКТ, интерактивни
методи Да се стимулира желанието да общуват помежду си учители и ученици на чужди езици.
Дейности:
1. Създаване на кратък речник на математическите термини.
Речникът е английско - българско - полско - румънско - турско словашко - литовки. Създадена е картинна версия на речника;
2. Провеждане на ден на математиката във всички партньорски
училища и размяна на снимки, информация и презентации от проведените дейности;
3. Съставяне на математически задачи с съдържание представящо страната. града, училището;
4. Използване на динамичен софтуер за стимулиране интереса
към математиката;
5. Провеждане на състезание по математика;
6. здаване на листовка, представяща проекта;
7. Съставяне на мултимедиен диск, съдържащ информация от
проведените дейности и материали за стимулиране интереса към
математиката, създадени в проекта.
Очаквани резултати:
1. Изградени контакти между училищата. Сравнени образователни системи и програми;
2. Проведена изложба с учебници и учебни помагала от страните
партньори;
3. Създаден речник на математическите термини;
4. Провеждане на изложба с постери, представящи геометричните преобразования и тримерни фигури – платонови тела и други;
5. Празник на цифрите и коледна викторина;
6. Провеждане на ден на математиката на 7 май 2012 във всички
партньорски училища; размяна на снимки, информация и презентации от проведените дейности;
7. Представяне на математически игри за затвърдяване на знанията и уменията на учениците.

Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици
„Свети Климент Охридски”
2700 Благоевград, ул. „Брегалница” 2
тел.: + 359 72 83 19 84
e-mail: souiche@abv.bg
Партньори:
Liceul Internațional de Informatică
Bucuresti
Șoseaua Mihai Bravu 428, Sector 3
Bucharest, Romania
tel.: + 40213275443
e-mail: info@ichb.ro
Orhangazi Ilköğretim Okulu
50. YIL MAH. O CAD. NO:90 SULTANGAZİ İSTANBUL, Turkey
tel.: + 90 212 594 11 35
e-mail: 737969@sultangazimem.net
Základná škola, Belehradská 21
Belehradská 21. Košice, Slovakia
tel.: + 421556362736
e-mail: zsbelehradska@cetrum.sk
Lazdijų rajono savivaldybės
Veisiejų gimnazija
Jaunimo Street 8, Veisiejai , Lazdijų raj,
LITHUANIA
tel.: + 370831856540
e-mail: veisieju.mokykla@lazdijai.lt
Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana
Banacha Gimnazjum nr 11 w Toruniu
Plac Świętej Katarzyny 9, Torun, Poland
tel.: + 48 56 658 34 24
e-mail: sekretariat@xlo.torun.pl
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Име на проекта:

Играй и открий Европа

Номер на договора: 2011-1-RO1-COM06-148876
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители и родители

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Христо Ботев”
с. Горна Малина, обл. Софийска
тел.: 0882 82 13 11
e-mail: botevm@mail.bg
Партньори:
Liceul Pedagogic
Tulcea, Romania
tel.: + 40 240 53 13 76
e-mail: licpedag@yahoo.com
HALIL YURTSEVEN ILKOGRETIM OKULU
Manisa, Turkey
tel.: + 9 02 36 231 11 30
e-mail: halilyurtsevenio@yahoo.com
ISTITUTO COMPRENSIVO
„GOVANNI PASCOLI“
Aprilia, Italy
tel.: + 39 06 92704059
e-mail: istcomprensivopascoli@gmail.com
Centro pradine mokykla
Siauliai, Lithuania
tel.: + 3701524613
e-mail: edva@splius.lt
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Цели и задачи:
Целта на този проект е да се повиши способността на децата да
се социализират с помощта на игрите. Децата да преоткрият традиционни игри и да създадат нови. Чрез дейностите на проекта
децата да намерят нови приятели,както в нашето училище, така и
от други страни. Проектът дава възможност за взаимен обмен и сътрудничество между училищата партньори.
Дейности:
Дейности: Изработване на лого на проекта, електронен журнал
и web сайт за дейностите по проекта. Рисунки, видео клипове и
снимки на игри и обмяната им между партньорите чрез сайта. Изработване на речник с най-често употребяваните думи на различните езици. Размяна на писма и поздравителни картички за празниците. Заснемане на филм с легендата за мартениците и пролетни
игри. Реализиране на театрална пиеса на българска народна приказка. Съвместно създаване на нова игра от партньорите. Изработване на сборник с традиционните игри на страните партньори на
електронен и хартиен носител.
Мобилности: 1.Октомври 2011 – гр. Маниса, Турция. 2. Март 2012
– с. Горна Малина. 3. Юни 2012 – гр. Шолей, Литва. 4. Март 2013 – гр.
Априлиа, Италия. 5. Май 2013 – гр. Тулча, Румъния.
Очаквани резултати:
Електронен журнал: http://play-and-discover.webnode.com/. Web
– сайт на проекта: http://ejournal.emokykla.lt. Филм с легендата за
мартениците и традиционните пролетни игри. Компютърни презентации за България, училището и игрите на българските деца.
Брошури с игрите на децата в България и традиционните пролетни
игри, географска карта на страните партньори. Театрална пиеса на
българска народна приказка. Изложба с рисунки и снимки. Многоезичен речник с най-често употребяваните думи на различните
езици. Сборник с традиционните игри на страните партньори на
електронен и хартиен носител.

Име на проекта: Разкажи ми за твоята култура,
		 а аз ще ти разкажа за моята
Номер на договора: 2011-1-BG1-COM06-04957 1
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители
Цели и задачи:
Партньорството има за цел:
• запознаване с обичаите и традициите на всяка една от участващите страни;
• подобряване на знанията на учениците за страните партньори
и тяхната култура;
• формиране на положителна нагласа за това какво е красиво и
автентично;
• поставяне на темата в европейски контекст.
Дейности:
• Посещение на уроци по английски език, математика, природни
науки, технология и дизайн, домашна техника и икономика;
• Попълване на въпросници, отнасящи се към темите; обсъждане
на уроците, методите и средствата на преподаване;
• Посещение на музеи с етнографски сбирки, традиционни занаяти, исторически факти за миналото на нашите региони;
• Представяне на презентации по темите от всеки партньор;
• Посещение на училищна изложба на традиционни местни храни, направени от родители.
Очаквани резултати:
• Постери с традиционни носии от всички страни партньори;
• Изложба на различни видове традиционни носии в училищата;
• Кукла макет облечена в традиционна българска носия;
• Портфолио - информация за тъкачен стан;
• Бродирани модели за женски и мъжки традиционни носии;
• Изложба на традиционни накити – уебсайт на проекта http://
www.ourculturalmeltingpot.com – брошура с традиционни български ястия и рецепти – портфолио „Моят ресторант за здравословна
храна”;
• Есе на тема „Как да станем по-добри граждани на Европа” – диплянки с историческите забележителности на България.

Контактна информация:
Координатор:
ОУ „Братя Миладинови”
ул. „Г. Димитров” 103, 2782 Елешница,
общ. Разлог, обл. Благоевград, България
тел.: + 359074462230
e-mail: ou_eleshnitsa@mail.bg
Партньори:
Jūrmalas sākumskola“Atvase“
Raiņa iela 53 LV-2011 Jūrmala LATVIA
tel.: + 37 167737532
e-mail: atvase@jurmala.edu.lv
„TOROSLAR 19 MAYIS“
İLKÖĞRETİM OKULU
Mithat Toroğlu Mahallesi 88023 Sokak
33080 MERSİN, TURKEY
tel.: + 90 324 3200521
e-mail: 968755@meb.k12.tr
Istituto Comprensivo „G. Cardelli“
Via Palmiro Togliatti 64023 Mosciano
Sant`Angelo ITALY
tel.: + 39 858061889
e-mail: teic825007@istruzione
Publiczna Szkola Podstawowa nr 7 im.
Jana Pawla II w Bochni
ul. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia
POLAND
tel.: + 48 14 611 61 63
e-mail: szkola7bochnia@interia.pl
ORGANISMO AUTÓNOMO DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS EUROPEOS
Avenida de Los Almendros, 198. Rivas Vaciamadrid 28522 Madrid SPAIN
tel.: + 34 916661211
e-mail: cp.losalmendros.rivas@educa.madrid.org
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Име на проекта:

Математиката като игра

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-021
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Контактна информация:
Координатор:
Основно училище „Васил Левски”
3000 Враца, ж.к. „Младост”
тел.: + 92624124 / 092622146
e-mail: ou_v.levski@abv.bg
Партньори:
JELGAVAS 4.VIDUSSKOLA
AKMEŅU 1, LV3004 JELGAVA, LV - LATVIA
tel.: + 371 63029555
e-mail: 4vsk@izglitiba.jelgava.lv
Ecole elementaire Therese Romeo
Mixte 2
6, rue Alfred Binet,06 000 Nice, FR - FRANCE
tel.: + 33 4 97 03 82 46
ecole.0060392U@ac-nice.fr
Shotton Hall Comprehensive
Passfield Way, Waveney Road, Peterlee,UK UNITED KINGDOM
tel.: + 44 (0)191 5862580
e-mail: shottonhall@durhamlearning.net
Lahntalschule Nassau
Auf der Au,56377 Nassau,DE - GERMANY
tel.: + 49(0)02604943216
e-mail: verwaltung@lahntalschule-nassau.de
Seniha Çobanoğlu İlköğretim Okulu
Levent Mahallesi 1775 Sokak No:5 /
Yuregir,01310 Adana,TR - TURKEY
tel.: + 90 505 757 02 36
e-mail: bayramtozal@hotmail.com
INS JOAN GUINJOAN
C / BALTASAR TODA I TAPIES S / N,
43330 RIUDOMS,ES - SPAIN
tel.: + 34 977768432
e-mail: e3007658@xtec.cat
Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman
Bd-ul. Republicii 1-3, 611010 Roman
RO - ROMANIA
tel.: + 40 0233724336
e-mail: lic_3@yahoo.com
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Цели и задачи:
Основна цел е развиване у учениците на способността да мислят математически чрез игри. Да се обменят добри практики в
преподаването, да се подобрят езиковите умения на учителите и
учениците по английски език и информационни технологии. Да се
популяризира културата, традициите, историята, видните математици на всяка една страна партньор по проекта.
Дейности:
В рамките на проекта са планирани 6 срещи и 24 мобилности.
В гр. Елгава, Латвия, участваха двама учители, представени бяха
образователните системи и учебните програми по математика на
всички страни партньори. Обобщени бяха резултатите от анкетата
за отношението на учениците към математиката, посетихме часове
по математика.
В гр. Роман, Румъния участвахме с 5 учители и 7 ученици, представени бяха българските обичаи и традиции, посетихме часове по
математика и география.
В гр. Питърли, Англия, участвахме с 3 ученици и 3 учители. Учениците участваха в ученически европейски парламент и се потопиха, макар и на игра. Разгледахме училището и посетихме часове.
Предстоят срещи в Турция, Испания и Германия.
Очаквани резултати:
▪ Проведени анкети в началото и края на учебната 2011-2012
година за проучване на отношението на учениците към математиката;
▪ Изготвени проект за лого, презентации „Структура на образователната система в България”, „Учебни програми по математика 1-8
клас”, ”Български обичаи и традиции”;
▪ Българската част на многоезичен речник на разговорни и математически термини, постери за Англия и математиката и културата,
видеофилми за града и училището ни и за приложението на игрите
в час по математика.

Име на проекта: Многообразие на възможностите
		 за подобряване на живота на младите хора.
		 Предприемачество
Номер на договора: 2011-1-TR1-COM06-24821
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
Да формира у учениците чувство на предприемачество и инициативност, да ги въведе в света на Икономиката и Бизнеса, да им
даде знания и умения при управлението на свой собствен бизнес,
да ги научи да използват чужди езици и постиженията на модерните технологии и Интернет. Да научи учениците да вземат независими и отговорни решения, да работят в екип, както и да поемат
отговорност за извършеното .
Дейности:
Дискусия на тема „Етичният работник - етичният работодател”;
Избор на лого; Основаване на ученическо виртуално мини предприятие; Бизнес план на предприятието; Представяне на нашите
училища и състоянието на безработицата в нашите региони; Интервюта с бизнесмени; Базар на продукцията;„Забавна икономика”
– карикатури и комикси, свързани с кризата; Срещи с изтъкнати
бизнесмени; Презентации на тема „Икономически характеристики
на нашите регион”; Презентации за Европейските Инвестиционни
фондове и проектите, свързани с нашите региони; Интервюта с
представители на местната власт; Състезание „Познавате ли Икономиката на нашия регион ?; Среща с консултант от Бюрото по труда и
дискусия „ Моята бъдеща професия”; Посещение на различни предприятия в града; Изнасяне на уроци с икономическа насоченост.
Очаквани резултати:
Изготвяне на мини речник на икономическите термини на 8-те
работни езика; Изготвяне на обща презентация на тема „Нашите
мини предприятия”; Статии и изложби, представящи дейностите
по проекта; Изработване на папка с материали представящи работата по проекта; Изготвяне и публикуване на общ доклад за безработицата и начините на намаление в нашите региони; Изготвяне и
публикуване на общ доклад за пазара на труда в нашите региони,
маркетингово проучване.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Васил Кънчов”
гр. Враца
тел.: + 359 92 62-03-61
e-mail: vasilkunchov@yahoo.com
Партньори:
Mamak Lisesi
Bahceler Ici Mahallesi 265/10 Sokak No:4
Mamak
tel.: + 90 3123688102
e-mail: mamaklisesi121899@gmail.com
Istituto Tecnico Commerciale Statale
“G.B. Bodoni”
Via Piacenza, 14
tel.: + 39 0521 231826
e-mail: bodoni@itcbodoni.it
ZESPÓŁ SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH I
ELEKTRONICZNYCH WE WROCŁAWIU
UL. GEN. JÓZEFA HAUKE-BOSAKA 21
tel.: + 48713438077
e-mail: szkola@zstie.edu.pl
IES Bahía de Cádiz
C / Conil de la Frontera nº3
tel.: + 956 243 308
e-mail: 11008501.edu@juntadeandalucia.es
Colegiul Tehnic DANUBIANA Roman
str. Energiei, nr.9
tel.: + 40740250
e-mail: danubianaroman@yahoo.com
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića
Ivana Cankara 76
tel.: + 38535255697
e-mail: srednja-skola-mar@sb.t-com.hr
Falmouth School
Trescobeas Road
tel.: + 44 1326 372386
e-mail: admin@falmouth.cornwall.sch.uk
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Име на проекта:

Мозайка от пъстри фантазии

Номер на договора: 2011-1-BG1-COM06-04940 1
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, начални учители, родители

Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно училище „Димитър Талев“
Добрич 9300, ул. „Ген. Георги Попов” 16
тел.: + 359 58690391
e-mail: dtalev@mail.bg
Партньори:
Warminster Preparatory School
Warminster BA12 8JG, 11 Vicarage Street,
Warminster, Wiltshire, BA128JG, uk
UNITED KINGDOM
tel.: + 4401985 224800
e-mail: dedwards@warminsterschool.org.uk
3° CIRCOLO DIDATTICO CAVA DE’TIRRENI
Cava de‘Тirreni 84013, via A.Salsano, Italy
tel.: + 39089463119
e-mail: saee04300b@istruzione.it
Szkoła Podstawowa im. płk. M.
Sołtysiaka “Barabasza” w Daleszycach
Daleszyce 26-021, Sienkiewicz Street 11,
POLAND
tel.: + 48413072057
e-mail: spdaleszyce@poczta.onet.pl
SCOALA CU CLASELE I-VIII NISIPARI
NISIPARI 907042, STR. IULIU VALAHORI,
NR.9, ROMANIA
tel.: + 400241852275
e-mail: scnisipari@isjcta.ro
KAZAN İLKÖĞRETİM OKULU
ANKARA 06980, Satı Kadın Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi Kazan, TURKEY
tel.: + 903128141013
e-mail: 355059@meb.gov.tr
CEIP Monte Corona
El Llano 39507, El Llano s/n, Udías,
Cantabria, Spain
tel.: + 34942704554
e-mail: ceip.monte.corona@educantabria.es
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Цели и задачи:
Целта на проекта е да се търсят подходи, провокиращи креативното детско мислене, да се откриват пътища, отключващи въображението и фантазиите, които стимулират изграждането на художествени образи. Участниците, съпреживявайки емоциите на връстници
и колеги от училищата партньори, ще повишат мотивацията си, ще
подобрят езиковите си компетенции и работата в екип.
Дейности:
Литературните игри увличат, а заедно с ролевите ситуации,
инсценировките, рисуването, апликирането и мултимедиите се
насърчават общуването, четенето и писането, импровизацията и
изобретателността и се предразполага участието в словесна творческа дейност. Конкурсите за съчиняване – кратки приказки за
зимните празници; „Що е то?” – гатанки за зимата; кръстословици
с ключовата дума „пролет”; най-добър анекдот на училищна тема;
най-добър акростих; кратко стихче за приятелството, картинен
ребус, разпалват интереса и имплицират забавното в творческия
процес като утвърждават позициите на резултатността. Подготовката на постери за партньорите съдейства за придобиване на
първоначална представа у малките ученици за страните от Европейското семейство.
Очаквани резултати:
Емоционалната непринуденост на литературните игри в корелация с въздействащата сила на изкуствата и технологиите позволяват създаването на нови оригинални продукти. Крайните резултати
(CD/DVD със скечове, календар, обща творческа книжка, партньорски уеб сайт - http://mosaic.artorean.com/), поднесени пред публика, ще реализират очакванията на участниците за значимостта на
творческите дейности. Сътрудничеството ще даде възможност за
обобщаване на дидактически литературни игри и рационални методически подходи, събирани в брошура с добри практики.

Име на проекта: Интеграция на младите хора от Европа
		 в спорта, чрез предмета
		 „Физическо възпитание и спорт“
Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-008
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици – 16, учители – 8
Цели и задачи:
Проектът е с фокус върху физическото възпитание и спорта, като
се сравняват образователните системи в различните европейски
държави, общуването на чужди езици, информираността за културното и езиковото многообразие в Европа и общо европейско
гражданство в съответствие с конкретните цели на програма „Учене през целия живот“. Учениците са включени във всички етапи на
проекта.
Дейности:
Поставихме информационна табела на входа на гимназията
и покана към учениците от училището да се включат в проекта.
Сформираха се спортните отбори. Изработихме и поддържаме
уебсайт. Проведохме интензивна езикова подготовка на всички
ученици, участващи в мобилностите, както и усилени тренировки
преди всеки един от турнирите, проведени до момента: тенис на
маса и бадминтон.
Очаквани резултати:
В резултат на проекта учениците ще осъзнаят важността на
предмета „Физическо възпитание и спорт“ и ще се осъществят 24
мобилности: Координационна среща – Турция, Турнир по тенис на
маса – Чехия, Турнир по бадминтон – Испания, Турнир по баскетбол – Франция, Турнир по волейбол – Турция.

Контактна информация:
Координатор:
ПГСАГ „Кольо Фичето”
Бургас, бул. „Ст. Стамболов” 69
тел.: + 359 56 54 60 64
e-mail: admin@kolioficheto.com
Партньори:
Sütçü Imam Lisesi
TURKEY, Kahramanmaraş,Sütçü İmam Mah.
Sultanbeyli Cad. No:22
tel.: + 903442413867
e-mail: 184121@meb.k12.tr
Etablissement Public Local
d‘Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de
Poitiers Venours
FRANCE, ROUILLE, Venours
tel.: + 33 5 49 43 95 33
e-mail: legta.venours@educagri.fr
ALTO CONQUERO HIGH SCHOOL
SPAIN, HUELVA, AVDA. MANUEL SIUROT, 36
tel.: + 34 959 52 48 60
21001995.averroes@juntadeandalucia.es
Masarykovo gymnázium
a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Vsetín
CZECH REPUBLIC,VSETÍN,Tyršova 1069
tel.: + 420 575 750 300
e-mail: reditel@mgvsetin.cz
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
ЧОУ „Св. Климент Охридски” Образование за бъдеще ООД
София 1113, ул. „Лъчезар Станчев” №13
тел.: +359 899147409
e-mail: saintkliment@abv.bg
Партньори:
Bergama Cumhuriyet Lisesi
Gaziosmanpasa Mahallesi Mete Sokak №6
Bergama 35700 Izmir Turkey
tel.: + 902326312856
e-mail: bercumlis@hotmail.co
Miasto Lodz - Publiczne Gimna zjum nr
16 im. Ofiar Katynia w Lodzi
Syrenki 19a 91-496 Lodz, Poland
tel.: + 48426589449
e-mail: info@gimnazjum16.edu.pl
Nuestra Senora del Pilar
C/Castello no 56 Madrid 28001 Madrid Spain
tel.: + 34915750404
e-mail: secretaria.elpilar@aid.es
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Личности, променили света

Име на проекта:

Да празнуваме заедно

Номер на договора: 2011-1-TR1-COM06-23969 4
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Номер на договора: 2011-1-BG1-COM06-04966 1
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Учители

Цели и задачи:
Да мотивира учениците да търсят и събират информация за велики личности. Да създаде условия за изграждането на приятелски
отношения между учениците. Да спомогне за преодоляването на
ксенофобски настроения и предубеждения на расова, етническа и
социална основа. Да демонстрира ползата от употребата на технологични иновации в образованието.

Цели и задачи:
Обмен на иновационни педагогически технологии за празнично - обредната система в учебните програми, повишаване на интеркултурните компетентности на учителите, интегриране на деца
със специални образователни потребности и в неравностойно положение, повишаване на емоционалната култура на децата и провокиране на интерес към празниците и обичаите на други народи.

Дейности:
Изготвяне на мултимедийни презентации за училището и страната. Изготвяне на книга с десет велики личности от всяка страна.
Сътрудничество със социални институции. „Skype” конференции.
Организиране на изложби за 10-те велики личности. Развитие на
многоезичния речник. Изготвяне на анкети и тестове. Изготвяне на
информационни табла. Обновяване на съдържанието на уебсайта
www.thegreatestpeople.org. Отпечатване на книга с 10-те най велики личности. Написване на разказ за най-великата от 10-те личности. Размяна на разказите. Изготвяне на илюстрации. Изготвяне на
сценарий за пиеса. Изготвяне на декори. Репетиции, представление и запис на пиесата. Размяна на пиесите и представяне пред
партньорите. Финална изложба, посветена на великите личности
от всички държави.

Дейности:
Организиране на проектни срещи, семинари и дискусии; Проучване и изследване на традиционните празници и обичаи; Изготвяне на общ празничен календар „Нашите празници”; Провеждане
на седмици, посветени на бита и културата на страните партньори;
Обмен на иновационни педагогически практики; Пресъздаване на
празници и обичаи от децата и заснемане на DVD; Създаване на
творчески ателиета; Отпечатване на сборник с рецепти от празничната кухня на страните партньори; Организиране на изложби; Обмен на CD с характерна празнична музика; Беседи и видео интервю
с децата за оценка на влиянието на проекта върху тях; Провеждане
на анкети и отчети за самооценка на педагогически съвети; Публикации в медиите и в специализираните издания.

Очаквани резултати:
Мултимедийни презентации на училищата и страните. Изложби,
посветени на 10-те велики личности, избрани от всяко от училищата
- партньори. Книги за десетте велики личности. Пана - подаръци за
училищата партньори по проекта, изработени съвместно с децата
от Дом за деца „Надежда”. Анкетни карти и тестове. Коледни картички. Многоезичен речник. Информационни табла за мобилностите
по проекта. Уебсайт www.thegreatestpeople.org Разказ за най-великата от 10-те личности. Илюстрации към разказа. Сценарий, декори
за пиеса, основаващ се на разказа. DVD със запис на пиесата.

Очаквани резултати:
Създаване на творчески ателиета; Пресъздаване на празничен
обичай и заснемане на DVD – Гърция, Турция и България; Обмен
на CD с характерна празнична музика; Изложби „Ние празнуваме
– ние рисуваме”, „Красота, родена от традициите”, „От раклата на
баба”; Публикации в медиите; Отпечатване на сборник с рецепти
от празничната кухня на страните партньори; Повишаване интеркултурните компетенции на учителите; Подобряване условията за
достъпа на деца в неравностойно положение до култура и забавления; Повишаване на междукултурната чувствителност на деца
и родители.

Контактна информация:
Координатор:
ОДЗ „Родопчанче”
ул. „Соколица”, 12, гр. Смолян
тел.: +359 301 81219
e-mail: rodop4an4e@abv.bg
Партньори:
Ε.ΤΡΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ „ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ”
PANORAMA KALLIFYTOU, DRAMA
tel.: + 30 2521020048
e-mail: paidikorama@hotmail.com
Mehmet Akif Ersoy Anaokulu
Mehmet Akif Ersoy Mh. 6758 Sk. No:45,
Antalya
tel.: + 90 2423395858
e-mail: omray@myney.com
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Име на проекта: Имало едно време ...
		 вълшебният свят на приказките

Контактна информация:
Координатор:
137 СОУ „Ангел Кънчев”
София, бул. „Европа” 135
тел.: + 359 02 825 73 53
e-mail: sou137@abv.bg
Партньори:
COLEGIO PÚBLICO
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
„SAN JOSÉ DE CALASANZ“
AVENIDA DE LOS DEPORTES, 4 FRAGA
(HUESCA) SPAIN
tel.: + 974472706
e-mail: cpjcfraga@educa.aragon.es
DIREZIONE DIDATTICA „S. G. BOSCO“
Via Generale Cascino - 128 Campobello di
Licata ITALY
tel.: + 39 0922 877 036
e-mail: agee00900c@istruzione.it
SCOALA CU CLASELE I-VIII „IOAN SLAVICI“
Calea Clujului, 188 Oradea ROMANIA
tel.: + 40259414174
e-mail: ioanslavici188@yahoo.com
Gebze Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu
Tatlıkuyu mah. 1303/3 sok. No: 28 Gebze
TURKEY
tel.: + 90 262 641 31 41
e-mail: cigdemerden@hotmail.com
BARNBURGH PRIMARY SCHOOL
Church Lane, Barnburgh, Doncaster, South
Yorkshire ENGLAND
tel.: + 44(0)1709 893125
e-mail: admin@barnburgh.doncaster.sch.uk
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Номер на договора: LLP-2011-COM-МP-090
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители

Име на проекта:

По дирите на енергията в Европа

Номер на договора: 2011-1-ES1-COMO06-34249
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
Партньорството ни е адресирано основно към грамотността и
комуникативните умения на майчин език и на чужд език. Чрез него
ние разширяваме уменията си и в използването на ИКТ. За блог на
нашия проект използваме платформата на eTwinning. Чрез проекта насърчаваме използването на изобразителното изкуство за
поощряване изразяването и общуването между деца с различни
способности.

Цели и задачи:
Насочване на вниманието към един от основните проблеми в
Европа – управлението на енергията. Повишаване на информираността за добиване и консумацията й. Превръщане на учениците
в отговорни нейни потребители, проявяващи интерес към устойчивото развитие. Подобряване на уменията им за комуникация на
английски език, за работата с новите ИТ, запознаването им с нови
култури, създаване на умения за работа в екип.

Дейности:
Нашето партньорството е фокусирано главно върху участието
на учениците в дейности, планирани най-вече от техните учители.
Децата се консултират в избора на приказките, но и обсъждат предпочитанията си. Те осмислят своята роля в проекта чрез включване
в избрани от тях дейности според възрастта и възможностите им. В
изпълнението на дейностите учениците са от първостепенно значение. Ролята на учителите е да архивират събитията по проекта и
съдействат при представянето им. Тъй като приказките се избират
от учениците по зададени от учителите критерии, самите ученици
стават създатели на училищния проект. След търсене, четене и споделяне на национални приказки, след запознаване и съпреживяване на приказките на партньорите, учениците сами ще изберат обща
европейска любима приказка.

Дейности:
Регистрация на проекта в портала eTwinning. Изготвяне на
презентации на всяко училище и страните. Създаване на лого и
постер. Решаване на онлайн тест за страните, за ИТ, за енергията,
по английски език. Изготвяне на технически доклади за различни
източници на енергия от всяка страна, на EXCEL калкулатор с данни
и показатели за тях. Създаване на сайт на проекта, на виртуални
албуми с резултатите от всяко училище, Отбелязване на събития,
свързани с тематиката на проекта – ден на Земята (22 април), Световен ден на вятъра (15 юни) и др. Създаване на стратегическа игра
като краен продукт на проекта – EEQ The European Energy Quest.
Разпространение на проекта.

Очаквани резултати:
Двадесет и една европейски приказки, в това число и шест български, са разучени и представени на английски език. По идея на
учениците, с помощта на родителите, под ръководството на учителите са изработени декори, костюми и кукли, които са използвани
по време на класови и училищни тържества. Проектът стана силен
стимул за подобряване на резултатите от чуждоезиковото обучение. Най-добрите актьори са участници в мобилностите. Те са найатрактивната част от работните срещи.

Очаквани резултати:
Презентации за училищата и страните им. Сайт и блог на проекта. Подробни технически доклади за традиционни и алтернативни
източници на енергия от всяка страна, EXCEL калкулатор, съдържащ важни данни за всеки от източниците на енергия от техническия доклад. Добиване на обширни знания за енергията във всяка
страна от проекта, за природното наследство на собствената си
страна и на другите държави. Запознаване с новите ефективни и
по-малко замърсяващи технологии за производство на енергия,
учениците са отговорни нейни потребители. Създаването на стратегическа игра като краен продукт на проекта.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Васил Левски”
гр. Троян, ул. „34 Троянски полк” №43
тел.: + 359 670 62772
e-mail: vlevski_troyan@abv.bg
Партньори:
Kuusalu Vallavalitsus
Colegio Salesianos Nuestra Senora del Pilar
C/Maria Auxiliadora 57, Zaragoza, Spain
tel.: + 34 976306878
e-mail: secretaria.zaragoza@salesianos.edu
Scuola Secondaria Primo Grado
„Diego Vitrioli“
Via Possidonea, 9, Reggio Calabria, Italia
tel.: + 39 096521994
e-mail: rcmm025006@istruzione.it
Gimnasium Odenkirchen
Muelgaustrasse 43, Moenchengladbach,
Germania
tel.: + 49 2166969850
e-mail: schulleitung@gymnasiumodenkirchen.de
Escola Profissional da Ilha de Sao Jorge
R.Dr. Leonel Nazario Nunes, Velas, Portugal
tel.: + 351295430420
e-mail: escolasaojorge@gmail.com
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Име на проекта: Сътрудничество и междукултурно
		 обогатяване
Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-116
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Контактна информация:
Координатор:
ТПГ „Никола Вапцаров”
гр. Радомир, ул. „Цар Освободител” 1
тел.: +359 777 80 559
e-mail: tpg_radomir@abv.bg
Партньори:
Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Evliya Çelebi Mahallesi Sevgi Sokak No: 1
34940 Tuzla, Turkey
tel.: + 90 216 447 54 44
e-mail: tuzlapirireisdenizcilik@hotmail.com
Istituto Tecnico Industriale Statale
„Giulio Cesare Falco“
via Giulio Cesare Falco n.1, 81043 Capua , Italy
tel.: + 39 0823961381
e-mail: itisfalco@gmail.com
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola
Szakiskola és Kollégium
Pázmány Péter u. 17., 7400 Kaposvár, Hungary
tel.: + 36 82 528 190
e-mail: heugene@t-online.hu
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Ul.Mazowiecka 3, 59-220 Legnica, Poland
tel.: + 48 767233240
e-mail: alicja.pietrzak@frse.org.pl
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Цели и задачи:
Проектът цели да възпита в младото поколение на България личности с характер и интегритет, които да проявяват вежливост към
всички, да ценят и уважават родната култура, да разбират и приемат културите на другите народи, а с времето да развият уважение
към тях, да са толерантни към народите на голямото европейско
семейство.
Дейности:
За да се постигнат целите и задачите на проекта, са предвидени
следните дейности:
▪ проектни срещи;
▪ създаване на уебстраница на проекта;
▪ презентации/видео за трите видни личности от всяка страна;
▪ викторина, посветена на видните личности, допринесли за развитието на родната култура, книга за видните личности от всяка
партньорска страна, фотоизложба за работата по проекта.
Очаквани резултати:
Сформиране на екип за работата по проекта, състезание за изработване на лого, създаване на група на проекта в социалната мрежа - https://www.facebook.com/groups/comeniuscome/
Създаване на уеб страница на проекта. http://www.comeproject.
eu/, обмен на информация, снимков материал, презентации и видео чрез имейли, уеб страницата на проекта и страницата, създадена във Facebook;
Изработване на плакат на родния език и на английски език , провеждане на втора работна среща в гр. Капуа, Италия, викторина за
трите видни личности и фотоизложба за резултатите по проекта по
първата му фаза.

Име на проекта:

Магически рамки

Номер на договора: LLP – 2011-COM-MP-086
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
Подпомагане на международното сътрудничество и комуникация; Възможност за опознаване на историята и културата на други
страни; Насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии; Стимулиране на чуждоезиковото обучение;
Създаване на интерес към фотографията; Разбиране на разликите
и приликите на различните европейски култури; Формиране на
граждански активно общество.
Дейности:
Ще бъде оформен „Комениус кът” във всяко училище, фотогалерии от снимки, направени от ученици на исторически обекти, природни забележителности, местна кухня, традиционно облекло и
начин на живот. Тези снимки ще бъдат подкрепени с информация и
ще се прави фотоизложба във всяко училище, след всяка мобилност.
Най-добрите снимки ще бъдат сложени в „магически” рамки и ще
бъдат публикувани в списанието на проекта. В продължение на 2 години участниците ще изготвят изложби, брошури, презентации и накрая всичко ще бъде събрано в едно фотосписание. При реализиране на дейностите по проекта ще има сътрудничество и комуникация
между преподавателите и учениците от всички училища, участващи
в проекта. Уеб страницата е създадена от нашето училище.
Очаквани резултати:
Подготвителна среща в Кападокия, уебсайт, кът “Комениус”, анкета, избрана бе комисия по проекта, изработени бяха тениски с логото на проекта, информирана беше обществеността за всички прояви, свързани с проекта. От 22 до 29.11.2011 г. се осъществи първата
мобилност на ученици и учители в Кападакия. 22 - 29.04.2012 се
проведе втората мобилност в Полша. След двете мобилности представихме нашите впечатления чрез презентации, видеофилми, изложби, постери и доклади. Всеки участник в мобилността изготвя
доклад за впечатленията от пътуването му в съответната страна.

Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно училище
„Св. Св. Кирил и Методий”
бул. „България” 59, Смолян
тел.: +359 301 6 41 93
e-mail: sou_kim@abv.bg
Партньори:
Sevim Erdogan Oz Ilkogretim Okulu
NEVŞEHİR, Cappadocia
tel.: + 903844114495
e-mail: ilkogretim@live.com
Dunston Primary School
Newbold, Derbyshire
tel.: 01246 450601
e-mail: info@dunston.derbyshir.sch.uk
Szkoła Podstawowa nr 44
im. Marii Curie-Skłodowskiej
Katowice, Poland
tel.: + 4832256-98-25
e-mail: sp44kat@op.pl
Istituto Comprensivo assisi 2 Santa Maria Degli Angeli
Assisi, Italy
tel.: + 390758048438
e-mail: pgic834002@istruzione.it
Istituto Comprensivo Assisi 3 Petrignano di Assisi
Assisi, Italy
tel.: + 3907580388063
e-mail: pgic833006@istruzione.it
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
Гимназия с преподаване на чужди
езици „Никола Йонков Вапцаров”
бул. „Мадара” 36, гр. Шумен
тел.: +359 54 860 153
e-mail: gpche_shu@abv.bgv
Партньори:
Ahmet Ayık Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi
Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi Valilik
Kampüsü, Sivas, Turkey
tel.: + 903462264028
e-mail: sivassporlisesi@hotmail.com
Langdon Park Community School
Byron Street, Poplar, London, UK
tel.: + 44 207 987 4811
e-mail: admin@langdonpark.org
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH im. H.C.
HOOVERA
ORZEGOWSKA 25, Ruda Slaska, Poland
tel.: + 48 32 2481078
e-mail: zsoip-rudasl@o2.pl
IES SIERRA MORENA
AVDA BLAS INFANTE, S/N
ANDÚJAR, JAÉN, Spain
tel.: + 953539567
e-mail: iessierramorena@terra.es
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Спортът и културата ни сплотяват

Име на проекта:

Популярни игри и спорт

Номер на договора: 2011-1-TR1-COM06-24438 5
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Цели и задачи:
▪ Да даде на учениците възможности да участват във физически
упражнения и спорт с цел насърчаване на ефективна комуникация
и популяризиране на спорта като забавление;
▪ Да развие дух на спортсменство и лидерски качества сред учениците в различните култури.

Цели и задачи:
Целта на проект „Популярни игри и спорт” е да покаже, че децата с увреждания също могат да играят и да се забавляват. Адаптирайки игрите съобразно специфичните нужди на всяко дете се
спомага пълноценното му включване не само в учебната дейност,
но и в игровата. Освен това запознаване с различните култури и
традиции, размяна на добри педагогически практики и модели на
работа с деца със СОП.

Дейности:
Многостранното партньорство „Спортът и културата ни сплотяват” включва ученици и персонала от училища в Лондон, Полша,
България, Испания.
Проектът ще стимулира интереса на учениците да изследват света и своето място в него. Този проект ще обхване две учебни години, от август 2011 г. до юни 2013. Две или три спортни дейности ще
бъдат представени на всяка среща. Вниманието ще бъде насочено
към разширяване на познанията за културата и историята на другите страни и как нашите спортни дейности са свързани чрез обща
история.
Проектът ще даде възможност на учениците и персонала да изградят знания за други страни и култури.
Очаквани резултати:
▪ Във всички училища ще бъдат създадени информационни кътове „Коменски”;
▪ Ще бъде създаден уебсайт на проекта, който ще включва информация за всяка страна и актуални новини, свързани с напредъка на проекта;
▪ Размяна на кутии с културни символи;
▪ Уеб страница на проекта;
▪ Ще бъде организиран „Ден на спорта” във всяка страна;
▪ Речник, включващ термини, свързани със спорта;
▪ Речник на езиците на всички партньори;
▪ Издаване на брошура, включваща доклади, спортни термини и
лексика на езика на всеки партньор и на английски език.

2011-1-DE3-COM06-19155 4
Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Ученици със СОП, родители, учители, специални педагози,
педагогически специалисти

Дейности:
▪ Изпращане на картички;
▪ Презентации;
▪ Конкурс за лого;
▪ Кът „Коменски“;
▪ Facebook страница;
▪ Размяна на писма между децата;
▪ Анкета с родителите;
▪ Изложба на картини на любими игри;
▪ Изработване на CD и DVD със записи на изиграните игри;
▪ Участие в eTwinning платформа за проекта;
▪ Попълване на речник с различни термини, използвани при игрите, на английски език, както и на езиците на страните – участнички в проекта;
▪ Превод на игрите.
Очаквани резултати:
„Сляпа баба“, „Гърненце“, „Опашчици“, „Квачка и пиленца“, „Пускам кърпичка“, игра с четири въжета, адаптирани за деца с физически затруднения и зрителни увреждания. Игрите бяха преведени
на английски. Всяка от игрите беше заснета и ще бъде качена на
сайта на проекта. За празниците като Коледа, Великден, Баба Марта, началото на учебната година децата сами изработваха и изпращаха на своите връстници картички и рисунки, лого на проекта.
DVD-та с филмираните игри Facebook – страница.

Контактна информация:
Координатор:
Ресурсен център за подпомагане
на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП
гр. Враца, ул. „Огоста” 4
тел.: + 359 92 621569
e-mail: resursen_vr@abv.bg
Партньори:
Schule am Hofgarten, Förderzentrum,
Förderschwerpunkt motorische und
körperliche Entwicklung in Coburg
Leopoldstraße 61 - 63, Coburg, Germany
tel.: + 49 9561 826741
e-mail: bvjcoburg@aol.com
C.E.I.P Cervantes
Calle Progreso nº6, Pedrola, 50690, Spain
tel.: + 976615281
e-mail: cppedrola@educa.aragon.es
Pater-Damian-Grundschule
Heidberg 16-18, 4700 Eupen, Belgium
tel.: + 32 87305200
e-mail: dir@pdg-bsdg.be
Istituto Comprensivo Statale Turrisi
Colonna - D‘Acquisto
Largo Cavalieri di Malta 9,
Palermo 90133, Italy
tel.: + 39 91321317
e-mail: paic8ab004@istruzione.it
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Име на проекта:

Синьо небе, зелени листа

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-108
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици на възраст от 7 до 14 години, учители, родители

Контактна информация:
Координатор:
IV Основно училище „Иван Вазов”
Търговище 7700 кв. „Запад 2”
тел.: + 359 601 64985
e-mail: ou4tg@abv.bg
Партньори:
Bafra Ticaret Sanayi Odası
İlköğretim Okulu
TURKEY 55400, Bafra/Samsun, Altınkaya
Mahallesi 19 Mayıs Caddesi
tel.: + 90 3625443792
e-mail: 950374@meb.k12.tr
Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων
GREECE 15124, Maroussi,K ifissias 182-84
tel.: + 302108082905
e-mail: mail@gym-peir-anavr.att.sch.gr
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego
POLAND 64-610, Rogoźno,
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
tel.: + 48672618096
e-mail: zs_rogozno@poczta.onet.pl
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Цели и задачи:
Целите на проекта, които си поставяме:
▪ Да създадем приятелство с деца от партньорските училища;
▪ Да се формират умения в целевата група за работа в екип;
▪ Да се запознаят с културните различия на страните, участнички
в проекта;
▪ Да се научат на толерантност и уважение;
▪ Учениците да запознаят партньорите с културно и природно
богатство на страната си.
▪ Повишаване на езиковите компетенции.
Дейности:
Ние плануваме всяко училище да сформира клуб „Коменски” и
кът на проекта, лого и сайт, организиране на изложби, екскурзии,
събиране на информация за културното, историческо и природно
богатство, изработване на презентации, засаждане на четири гори
с пръст от всяка страна партньор, отпечатване на вестник на проекта, CD. Тези дейности са разделени през двете години на проекта.
Очаквани резултати:
Избор на лого (беше избрано предложението на Полша);
Сайт на проекта: bluesky-greenleaf.com, общи албуми с културното, историческо богатство, животинско и растително разнообразие, традиционна кухня, засаждане на гори в страните – домакини.
Ученици и учители откриха много общо между четирите страни.
Учениците се размениха писма, имейли, осъществи се и видео конферентна връзка преди работната среща в Гърция.

Име на проекта: Миграцията по нашите места –
		 минало и настояще
Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-047
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици

Цели и задачи:
Целта на настоящия проект е да повиши информираността за
хетерогенната структура на населението в обхват – нация, регион, дори в историята на една фамилия. Това всичко би допринесло за осъществяване на европейския идеал за толерантност
между хората.
Дейности:
Подготвихме въпросник. Всички партньори решиха въпросника, който бе разпространен във всяко училище, за да се открият
и разберат предразсъдъците към емигрантите сред учениците в
началото на проекта.
Проведохме първа координационна среща на партньорите от
29.01. до 31.02.2012 в гр. Кастамону в Република Турция. Обсъдихме направеното до момента от останалите участници в проекта и
изработихме планове за предстоящите задачи.
Втора среща на партньорите в гр. Манчестър във Великобритания от 27 до 31.05.2012 г. На тази срещата заедно с партньорите отчетохме резултатите от изследванията във всяко училище.
Очаквани резултати:
Все още не е приключил.

Контактна информация:
Координатор:
Основно Училище „Кирил и Методий”
ул. „Ген. Чернозубов” 19
тел.: + 359 36165926
e-mail: litoian@abv.bg
Партньори:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
Pomorska 96
tel.: + 48 42 665 56 88
e-mail: liceum@uni.lodz.pl
Abraham Moss High School
Crescent Road, Crumpsall
tel.: + 161 219 6699
e-mail: admin@abrahammoss.manchester.sch.uk
Kuzeykent mah.
Vali Aydın Arslan Cad. No:38/A
tel.: + 903662155575
e-mail: erdogankur37@gmail.com
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Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Христо Ботев”
Нова Загора, „Сан Стефано” 2
тел.: + 359 457 62796
e-mail: school@souhrbotev-nz.com
Партньори:
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STEFANA
ŻEROMSKIEGO W DARŁOWIE
ul. Chopina 4
tel.: + 48943142515
e-mail: zsdarlowo@wp.pl
Stredni škola gastronomie a služeb
Nová Paka, Masarykovo nám.2
Masarykovo náměstí 2
tel.: + 420 493 723 784
e-mail: skola@ssgs.cz
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
ROSA LUXEMBURG
CORSO CAIO PLINO 6
tel.: + 39 0116192212
e-mail: rosa@luxemburg.it
Lycée Henri Cornat Valognes
36 rue Henri Cornat
tel.: + 33 2 33 40 00 42
e-mail: Ce.0500082T@ac-caen.fr
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Име на проекта: Да бъде запазено за поколенията –
		 европейско наследство

Име на проекта: Не ме наричай чужденец –
		 текстове, които заличават граници

Номер на договора: 2011-1-PL1-COM06-19428 5
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, местна общественост

Номер на договора: LLP -2011-COM-MP-095
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
Да се представят обекти, получили място в Списъка на ЮНЕСКО.
Да се подчертае изключителното значение на тези обекти за настоящите и бъдещи поколения, както и отговорността на съвременниците за опазването им. Да се задълбочат познанията за историята,
културата и природата на всички страни партньори. Да се разшири
мирогледът на участниците, приемайки чуждата култура, начин на
живот и мислене.

Цели и задачи:
Изграждане на активно, социално ангажирано европейско гражданско съзнание. Подобряване на компетенциите на ученици и
учители. Насърчаване на активното четене. Изграждане социална
мрежа. Насърчаване на сътрудничеството между преподавателите.
Анализиране и представяне на текстове от групите, работещи по
проекта.
Теми: Гражданско съзнание, Права и свободи. Креативно запознаване с чуждестранна литература.

Дейности:
Дейностите включват срещи на партньорите във всяка страна,
на които домакините представят своите обекти чрез презентации,
уъркшопове, игри, езикови уроци и викторини. Страната домакин
организира посещение на поне два обекта, включени в Списъка на
ЮНЕСКО. Предвидена е електронна книга с легенди. Сайт на проекта, където да намерят място и всички презентации, фото галерии,
както и картинният тематичен речник. Дейностите включват още
изработване на карти с местоположението на обектите на всяка
страна и запознаване на местната общественост с дейностите по
проекта.
Очаквани резултати:
Създадени бяха сайт и лого на проекта. Запознахме учениците от
нашето училище с идеята на проекта, организацията ЮНСКО, Чешки, Полски и Италиански забележителности. За целта изработихме
специален кът. Беше проведен Ден на полските забележителности
в нашето училище. Наученото от мобилностите беше приложено в часовете по история в 8 клас по темата „Животът на средновековния човек“. След всяка мобилност се публикува материал в
училищния сайт и се гостува на местата телевизия. Представихме
легенда за нестинарството чрез презентация. Подготвя се срещата
в България през октомври.

Дейности:
1. Подбор на литературни, исторически, научни и хуманистични
текстове, които да са показателни за културите на страните участнички в проекта; 2. Създаване на театрална група; 3. Създаване на
блогове на училищата партньори; 4. Работа с материалите, подбрани от всяко училище; 5. Създаване на дидактически материали; 6.
Работа с материали на другите партньори; 7. Създаване на социална мрежа; 8. Театрална постановка; 9. Илюстриране на материалите; 10. Публикуване на антология със събраните и коментирани
текстове.
Очаквани резултати:
Подбор/превод на текстове: литературни и лично творчество, качване в създадения блог. Театрално представление „Дамата
с рентгеновите очи”. Методически указания за работа. Четене и
обсъждане текстове на партньорите. Свързване репродукции на
картини от страните участнички с текстове. Публикации. Тениски
с лого и фланелка – емблема. Пътеводител “Сърцето на България”.
Посещение в детска градина; Информационни табла; Обсъждане /
дидактически материали по филм. Съпоставка на текстове. Интерактивна карта. Кариерно ориентиране, срещи с писатели. Танцувално ателие; Среща с испанския посланик.

Контактна информация:
Координатор:
164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес”
София, ул. „Султан тепе” 1
тел.: + 359 2 946 18 22
e-mail: cervante@cablebg.net
Партньори:
Instituto de enseñanza secundaria liceo
español „LUIS BUÑUEL“
38 boulevard Victor Hugo,
92200 Neuilly sur seine, France
tel.: + 33141490880
e-mail: luisbunuel.fr@educacion.es
LICEO CLASSICO STATALE
„FRANCESCA CAPECE“
Piazza Aldo Moro 37, 73024 Maglie, Italia
tel.: + 39836484301
e-mail: dirigenza@liceocapece.it
COLLEGE SAINT PIERRE SAINT JEAN
121 avenue Achille Peretti,
92200 Neuilly sur seine, France
tel.: + 33147454633
e-mail: www.saint-pierre-saint-jean.com
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
Основно училище „Гео Милев”
с. Грохотно
тел.: + 359 888 060934
e-mail: ou_gm_grohot@abv.bg
fanny.azim@gmail.com
Партньори:
Mustafa Mecati Ilkogretim Okulu
Karaagac,Mahalessi Istiklal Caddesi
Edirne,Tyrkey
tel.: + 90 2842231762
e-mail: mustafanecati22@gmail.com
Zakladni skola Valasske Klobouky
Czech R. Valasske klobouky, Skolni 856
tel.: + 420577320671
e-mail: ptacek@zsvk.eu
Scoala cu clasele I-VIII nr 3
„Nicolae Titulescu“
Sos. Nicolae Titulescu nr.5 0-52
Bucuresti, Romania
tel.: + 40 212236393
e-mail: scoalanr3_ntitulescu@yahoo.com
Vanes pamatskola „Pratnieki“
Vanes pagasts, Kandavas novads, LATVIA
tel.: + 371 29407710
e-mail: eimanite@inbox.lv
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Културното досие на моите приятели

Име на проекта:

Кулинарен пътеводител

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-031
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители, доброволци

Номер на договора: 2011-1-DE3-COM06-19334 4
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
▪ Насърчаване и развитие на междукултурен диалог между Турция – България – Чехия – Румъния – Латвия. Да се изгради положително становище за различните култури и етноси, посредством
техните песни, танци, традиции и обичаи.
▪ Да се задълбочи и развие образователният и социален живот на
учениците, еднакви и равни възможности за изразяване на себе си.

Цели и задачи:
Преодоляване на културни граници, различието като възможност за съвместно съществуване, усъвършенстване на езиковите
знания, по-добро познаване на историята и културата на собствената страна и на страните партньори, задълбочаване на знанията
по информационни технологии.

Дейности:
Сформиране на работни екипи. Семинари. Презентации пред
ученици, учители, общественост на проекта. Брошури. Публикации.
Мобилности в партньорските страни. Разучаване на традиционните фолклорни песни и танци на другите партньори. Виртуална изложба от народни носии на всички партньорски страни. Участия на
фестивали, сцени, форуми, тържества, празненства и много други.
Европейски уроци. Съвместни уроци и провеждане на часове и
съвместно изработване на битови изделия. Изграждане на ФОЛК
– МУЗЕЙ. Проучвания, изследвания. Компактдискове, видеофилми.
Сътрудничество. История на танца и история на народната песен.
Срещи с изтъкнати фолклористи. Музикални народни инструменти.
Очаквани резултати:
Изграден работен екип на проекта. Проведени 5-6 презентации
на проекта пред различна публика. Извършени ученически и други
мобилности. Проведени уъркшопове в Република Турция. Изграден ФОЛК – МУЗЕЙ в училище. Участие в международни фолклорни фестивали в Турция и Чехия. Съвместни представления пред
многобройна публика. Изграден уебсайт на проекта и Виртуална
изложба. Проведени съвместни европейски часове между учениците от 5-те държави . Проведени уършопове. Летни занимания по
проекта – ръчна декорация на фолклорни елементи и други. Работа с глина и камъни – възпроизводство на първобитно изкуство.

Дейности:
Създаване, публикуване и периодично актуализиране на уеб
сайт на проекта, изработване на лого на проекта, създаване на кът
на проекта в училище, разработване на туристически разговорник
на немски, полски, турски и български език, създаване на анкета за
оценка на проекта, избор на рецепти от 6 категории, превод на рецептите и размяна с останалите партньори, обучение на учениците
за екскурзоводи, създаване на видео – материали от интервюта в
заведения за хранене, пресконференция с медиите, публикуване
на електронен пътеводител, организиране на пътуваща изложба,
работни срещи в Германия, Турция, България и Полша, изработване на календар със снимки и рецепти за ястия.
Очаквани резултати:
▪ Уеб сайт на проекта, лого, кът на проекта в училище, туристически разговорник на немски, полски, турски и български език;
▪ анкета за оценка на проекта;
▪ книга с рецепти от шест категории на работните езици, видео –
материали от интервюта в заведения за хранене;
▪ статии в регионалните медии;
▪ електронен пътеводител;
▪ пътуваща изложба;
▪ календар със снимки и рецепти за ястия,;
▪ презентации от работните срещи по проекта.

Контактна информация:
Координатор:
Варненска търговска гимназия
„Георги Стойков Раковски”
9000 Варна, бул. „Княз Борис” 55
тел.: + 359 359 52 620 396
e-mail: vtg.gsr@gmail.com
Партньори:
Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg
Eugen-Schmalenbach strasse 3-5, 58553
Halver, Deutschland
tel.: + 2351 788455
e-mail: schulleitung@eugen-schmalenbachberufskolleg.de
19 MAYIS ANADOLU LISESI
Alanönü mh. Gazi cad. Yagli sk. No: 6, 26030,
Eskishehir, Türkei
tel.: + 90 222 2306813
e-mail: 967989@meb.k12.tr
Zespol Szkol Ekonomicznych im.
Maksymiliana Jackowskiego w Slupcy
Powstancow Wielkopolskich 22, 62-400,
Slupca, Polen
tel.: + 48632751130
e-mail: sekretariat.zseslupca@o2.pl
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
Езикова гимназия „Йоан Екзарх”
Враца, ул. „Цар Обединител” 9
тел.: + 359 2 92621578; eg_vratza@abv.bg
Партньори:
Gymnázium Olgy Havlové, OstravaPoruba, příspěvková organizace
CZ, Ostrava, Marie Majerové 1691,708 00
Ostrava-Poruba; tel.: + 420595693821
e-mail: reditel@gyohavl.cz
Institut Castell del Quer
ES,Prats de Lluçanès, C/ Mateu Garreta, 3
tel.: +34938560506;e-mail: a8053005@xtec.cat
Bayburt Technical and Vocational High School
TR, Bayburt, Esentepe mah. Turgut Özal bul. N134
tel.: + 904582117117; 152663@meb.k12.tr
Lykeio Polemidion CY, Limassol, Melina
Merkouri; tel.: + 357 25 305700
e-mail: yc.pol.lim@cytanet.com.cy
Istituto di Istruzione Superiore Liceo
Classico e Scientifico „U. Foscolo“
IT, Canicattì, Via L. Pirandello, 6
tel.: +922851006; AGIS00100X@istruzione.it
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
LT, Varėna, J. Basanavičiaus 33;+ 370 310 51 053
e-mail: mokykla@azuolo.varena.mit.lt
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium
EE, Kohtla-Järve, Altserva st. 6; + 3723371891
e-mail: sekretar@ahtme.edu.ee
Weöres Sándor Általános Iskola és
Gimnázium, HU, Budapest, Lobogó utca 1
tel.: + 36 1 280 5994
e-mail: weores@weores-bp.sulinet.hu
Colegiul Economic „Anghel Rugina“
RO, Vaslui, Str. Traian no.1; tel.: +40235321481
e-mail: colegiulanghelrugina@yahoo.com
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Разходка и учене. Местни пътеки.

Име на проекта:

Тук сме

Номер на договора: 2011-1-CZ1-COM06-07225 6
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици 12 – 19 години, учители

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Цели и задачи:
В рамките на проекта учениците ще получат знания и ще оценят
своето историческо и културно наследство, а така също и историята и културата на страните партньори. Той е уникална комбинация
от разнообразни аспекти като теоретична и сериозна езикова подготовка, проучване, наблюдение, разходка, преживяване и заключително обобщение на всеки от партньорите за създаване на Общ
маршрут – Пътеводител.

Цели и задачи:
Насърчаване работата в екип. Планиране, създаване и разпространяване идеите на проекта. Представяне на училището, родното място и страната. Запознаване с европейския живот и култура.
Насърчаване общуването. Подобряване на езиковите и комуникационни умения. Повишаване опита в ученето и уменията на учениците по ИТ.

Дейности:
1. Създаване на работна група от всички партньори в еТwining,
за ежемесечни срещи и обсъждане на дейностите; 2. Изготвяне
на местни пътеки с исторически и културни забележителности; 3.
Конкурс за лого; 4. Стартиране на уеб-сайт http://projectcomenius.
com и създаване на профили на учениците; 5. Welcome in Vratsa 23
– 28 април 2012 г. – Изработване на пъзели със забележителности
от региона и презентации; Изложба на традиционни храни; Представяне на гостите и дейностите до момента; Интерактивна игра;
Засаждане на дървета; Обхождане на местните пътеки във Враца и
северозападна България; 6. Разпространение на дейностите чрез
медиите; 7. Дневник на ученика, отразяващ впечатленията; 8. Създаване на филми, отразяващи дейностите и мобилностите; 9. Създаване на Пътеводител, включващ общия маршрут.
Очаквани резултати:
1. Повишаване на интереса на учениците към чуждоезиковото
обучение, както и желанието за изучаване на регионална история
и запознаването с местните забележителности и атракциони;
2. Увеличаване на способностите за работа с ИТ технологии и
представянето на информацията и дейностите в интерактивни варианти;
3. Изграждане на умения у учениците за работа в екип, сътрудничество, уважение към различията и личностно развитие.

LLP-2011-COM-MP-002
Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Ученици, учители, представители на берковската общественост,
родители

Дейности:
Създаване лого и блог на проекта. Обновяване на блога на две
седмици. Избор на играчка – училищен любимец. Първа среща в
Италия. PowerPoint презентация – Моето училище. Видео – ”Един
ден от моя живот.” Брошура Моят роден град. Втора среща в Чехия.
Постер за региона или страната. CD за други проекти, по които училището работи.Четвърта среща в Румъния. Отбелязване на местни
фестивали. Пета среща във Великобритания. ”Салата от приказки”.
Изготвяне на маски и други изделия, свързани с фестивали на партньорите. Шеста среща в България. Седма среща в Испания. Видео и
лексикон за посещенията.
Очаквани резултати:
Лого и блог на проекта. Избрани училищни любимци – плюшена играчка, по една за всяко училище. Седем броя презентации за
всяко училище.
Изготвени 28 броя видео – Един ден от моя живот.
Изготвени и разменени по 7 броя брошури, за всеки град, участник в проекта. Изработени 7 различни постера за страната или региона. Записани седем CD, представящи други училищни проекти.
Всяка държава участник в проекта представя пред останалите
традиционен фестивал или празник.
Изготвен Advent Calendar.
Изготвена книжка, по собствена приказка. Видео и лексикон за
дейностите по проекта.

Контактна информация:
Координатор:
Първо основно училище
„Никола Йонков Вапцаров”
Берковица, ул. „Стефан Стамболов” 1
тел.: + 359 953 88 026
e-mail: purvo_ou@abv.bg
Партньори:
Escola Valeri Serra
Spain, Bellpuig, Cataluna
tel.: + 34973320167
e-mail: c5001011@xtec.cat
Szkola Postawowa imienia Marszalka
Jozefa Pilsudskiego
Polan, Horyniec-Zdroj
tel.: + 48 166313015
e-mail: sphoryniec@gmail.com
ZAKLADNI SKOLA A MATERSKA SKOLA
LOBODICE, PRISPEVKOVA ORGANIZACE
CZECH REPUBLIC, Lobodice 39, Tovacov
tel.: + 420581731732
e-mail: zslobodice@centrum.cz
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BIENNO
ITALY, BIENNO, VIA RIPA ,2
tel.: + 36440062
e-mail: icbienno@libero.it
Scoala Generala Constantin Savoiu
Romania, Targu- Jiu, Unirit, 27
tel.: + 40253213306
e-mail: scoalasavoiu@yahoo.com
Sherwell Valley Primary School
UNITED KINGDOM, DEVON, TORQUAY,
HAWKINS AVENUE
tel.: + 44 (0) 1803613296
e-mail: admin@sherwell-valley-primay.
torbay.sch.uk
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Име на проекта:

Koйто расте в насилие е обречен на загуба

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-080
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
▪ Да се открият причините пораждащи насилие в училищата;
▪ Да се подобри комуникацията между учители и ученици;
▪ Да се покаже, че спазването на наложените правила е важно за
мирен и спокоен социален живот;
▪ Да се предотвратят нежелателните поведения и антиобществени прояви;
▪ Да се научат учениците да бъдат отговорни и толерантни.
Дейности:
Бяха проведени семинари Безопасно училище, изготвени бяха
брошури, изложби – „Нашият свят”, нашите правила, създадени
бяха социални клубове, стартираха 2 броя на вестник „Бъдеще”.

Контактна информация:
Координатор:
III-то Основно Училище „Хр. Ботев”
гр. Сандански, ул. „Малашевска” №4
тел.: + 359 746 3 23 68
e-mail: steffi_k@mail.bg
Партньори:
Tokat-Pazar Üzümören İlköğretim Okulu
tel.: + 90 356 2665010
akinkursatyagci@gmail.com
SCOALA CU CLASELE I-VIII SILISTEA
tel.: + 40 239638961
e-mail: ecaterina.stanciu@gmail.com
I.E.S. Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz).
Junta de Andalucía. Consejería de
Educación
tel.: + 34 956 10 20 25
baelomusica@gmail.com
Zespół Szkół Publicznych nr 3
im. Karola Wojtyły
tel.: + 48 0600221514
e-mail: zsp3kobylka@poczta.onet.pl
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Очаквани резултати:
Резултатите от до тук проведените дейности могат да се определят като доста добри. Значително беше намален броят на антиобществените прояви в училище. Учениците проявиха огромен
интерес към клубовете и участваха активно.
През ноември 2012 г. бе проведена първата среща по проекта – България бе първата страна домакин и положи основите на
едно сърдечно приятелство между страните участнички в проекта.
Гостите бяха запознати с културата, традициите и обичаите в българското училище. През месец март екип от 5 учители и 6 ученика
посетиха Република Румъния.

Име на проекта: „Стените говорят”,
		 „Да нарисуваш културата си върху стената”
Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-061
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
Възможност да се изразят емоции и идеи; Мотивация да научат за
други европейски култури и да представят своята; Възможност деца
от семейства с ниски доходи да пътуват и опознаят връстниците си;
Изваждането на „ученето” от класната стая – мотивация за пълноценно участие в учебния процес; Обмен на добри педагогически практики; Провокиране креативността и уменията за работа в екип.
Дейности:
Комуникация по интернет и през работните визити за ефективно
общуване и обмяна на информация и материали; Актуализиране
на проектната уебстраница – партньорите обогатяват страницата
с материали,представящи текуща дейност; Национални дни на съответните държави; Работни визити – подготовка на културна програма, уреждане престоя на гостуващите, провеждане на работни
срещи и графити практики; Организиране на графити обучение и
провеждане на графити практики – върху хартия (представяне на
елементи от традиционното изкуство на всяка страна) и стените на
училището; Изложба със снимки на графити по региони, графити
конкурс и награждаване на победителите в него; Провеждане на
среща с представители на местната власт за договаряне на място от
градската среда, където учениците легално да рисуват графити.
Очаквани резултати:
Създаване на приятелства; Актуализиране на уебстраницата и
стартиране на Facebook; Създаване на проектно лого; CD/DVD представящо всяко училище; Диплянка с резултати от анкета за толерантност; Публикуване на: Разговорник с често употребявани изрази на
партньорските езици, Графити Наръчник, Графити Речник, Графити
Каталог; Графити върху училищните стени и стени от градската среда; DVD – филм за всяка визита; Подобряване на комуникативните
и езикови умения; Усъвършенстване на уменията за работа в екип;
Толерантност към културното многообразие; Запознаване и популяризиране на програмата „Учене през целия живот”.

Контактна информация:
Координатор:
Национално училище по изкуствата
„П. Пипков”
гр.Плевен,ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 33
тел.: + 359 64823296
e-mail: pleven_art_school@abv.bg
Партньори:
SUADİYE HACI MUSTAFA TARMAN LİSESİ
Eminalipasa cd. No:35 Suadiye/Kadıkoy
tel.: + 90 2163613778
e-mail: 160871@meb.k12.tr
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
SAN SEVERIANO
AVENIDA SAN SEVERIANO S/N
tel.: + 350956243270
e-mail: 11700688.averroes@
juntadeandalucia.es
I Liceum Ogólnokształcące
im. Waleriana Łukasińskiego
w Dąbrowie Górniczej
Kopernika 40
tel.: + 48 32 2623093
e-mail: sekretariat@lukasinski.pl
Katedra Gimnázium,
Informatikai és Művészeti
Szakközépiskola és Kollégium
Izsáki út 8
tel.: + 36 76 502 350
e-mail: katedra@katedra-iskola.hu
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 COROD
Comuna Corod, Judetul Galati
tel.: + 40 236864000
e-mail: sc3corod2001@yahoo.com
Lycée Technologique et Professionnelle
Louise Michel
30 rue Louise Michel
tel.: + 33438123636
e-mail: ce.0380034f@ac-grenoble.fr
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Контактна информация:
Координатор:
ЦДГрадина № 6 „Слънце”
гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух” № 35
тел.: + 359 96 306279; + 359 884 47 47 96
e-mail: cdg_sun@abv.bg
Партньори:
I.C. STATALE „DONNA LELIA CAETANI“
ITALY, SERMONETA (LATINA), VIA DELL‘IRTO
tel.: + 39 0773 319010
e-mail: ltic833004@istruzione.it
KADINHANI HOCA AHMET YESEVI
ILKOGRETIM OKULU
Turkey, Kadinhani/Konia
Kayabasi MH.Cihat sokak 42800
tel.: + 903328340325
e-mail: hocaahmetyeseviioo@gmail.com
SCOALA CU CLASELE I-VIII SANTAU
Romania, Santau, Piata unirii NR.225
tel.: + 261823080
e-mail: sc_santau@email.ro
CEIP SANTIAGO APOSTOL
Spain, Valdepenas de Jaen, Avenida andalucia 32
tel.: + 34 953 366 927
e-mail: 23004291.edu@juntadeandalucia.es
APACZAI NEVELESI ES ALTALANOS
MUVELODESI KOZPONT GIMNAZIUM
HUNGARY, PECS, APACZAI KORTER 1
tel.: + 36 72 550 613
e-mail: gimnazium@educentrum.hu
SZKOLA PODSTAWOWA NR 26 IM.
TADEUSZA KOSCIUSZKI
POLAND, CZESTOCHOWA, UL.RAKOWSKA 42
tel.: + 48 343630748
e-mail: sp26czwa@wp.pl
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Име на проекта: Апетит – съвети за здравословно хранене
		 в училищния живот
Номер на договора: 2011-1-IT2-COM06-24963 3
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Учители, ученици, родители

Име на проекта:

Децата на Европа пеят и танцуват

Номер на договора: 2011-1-BG1-COM06-04923 1
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Деца, учители, родители

Цели и задачи:
1. Децата се научават да уважават и оценяват разликите в културите и здравословния начин на живот чрез споделяне на техния опит;
2. Да се използват технологии, за да могат децата да използват
езика в реална и позната среда;
3. Децата във всички партньорски училища развиват по-голямо
разбиране и уважение на собственото си място в света и оценяват
собственото си влияние върху средата.

Цели и задачи:
Проектът цели децата сами, чрез своята музикална дейност да
опознаят живота на децата от партниращите европейски страни;
Празниците и традициите, които имат; Особеностите на средата,
в която живеят. С реализирането на проекта приобщаваме децата
към общочовешките ценности и култури; Повишаваме увереността и самочувствието в поведението им; Амбицираме ги за учене и
общуване на чужди езици.

Дейности:
Създадените PowerPoint презентации ще бъдат изпратени на
координатора. Всяко училище започва да изучава съвети за здравословно хранене и 5 традиционни здравословни ястия и рецепти.
Учениците ще прочетат всички тези преведени традиционни здравословни рецепти. Учениците от всяка институция ще нарисуват
традиционните си ястия. Научаване как да се направят лесни и
здравословни храни. Учениците ще започнат да пишат верига от
традиционни ястия, тези рецепти ще бъдат здравословни и лесни
за приготвяне и след това ще ги изпратят на следващото училище и
така, докато рецептата бъде готова.

Дейности:
Дейности, свързани с прякото изпълнение на проекта са: Изработване на лого; PowerPoint презентации; Дневник на проекта;
Вестници; Слушане на музика; Усвояване на движения и танци;
Пеене; Размяна на писма и поздравителни картички; Електронна
кореспонденция между деца, учители и родители.
Дейности, касаещи оценка на проекта са: изготвяне на PowerPoint презентации, тестове с въпроси и картини под формата на
занимателни игри; Анкети за родители.
Дейности, свързани с разпространението на проекта са: Изработване уеб сайт и профил на проекта във Facebook; Информации
в местните преси, радио и телевизия; „Ден на отворените врати” за
родители, колеги, общественост; Концерти на децата; Поддържане
на информационно табло в специално обособен кът на проекта.

Очаквани резултати:
1. Всяко училище първо ще изработи PowerPoint презентация;
2. Всяко училище ще избере и преведе на английски;
3. Здравословни традиционни ястия и рецепти;
4. Учениците от всички училища ще прочетат тези рецепти;
5. Учениците ще започнат да пишат веригата здравословни традиционни ястия;
6. Учениците от всяко училище ще приготвят партньорска рецепта;
7. Учениците ще гледат тези представления;
8. Всички рецепти ще бъдат публикувани в малка книжка с ученически илюстрации;
9. По време на мобилностите учителите трябва да подготвят презентация за традициите.

Очаквани резултати:
Чрез участието на децата в проектните дейности формираме у
тях: Представи за песни; танци и обичаи на чужди страни и култури;
за различни музикални инструменти и изразни им възможности;
Слушателска и изпълнителска култура; Потребност от общуване
с музиката; Изграждаме музикална активност; Приобщаване към
фолклора и възпитаване естетическо отношение към музикалното изкуство. Чрез многообразието в музикалните култури, децата
формират конкретни представи за своите европейски партньори,
което им помага да ги разбират по-добре и ги ценят по-високо.

Контактна информация:
Координатор:
ЦДГ „Европейчета”
Враца 3000, ул. „Полк. Кетхудов” №14
тел.: + 359 884 308 942
e-mail: cdg16@abv.bg
Партньори:
Stopinu novada domes PII „Pienenīte“
Latvia Ulbroka LV-2130 „Instituta iela 34a“
tel.: + 37167910744
e-mail: pii.pienenite@apollo.lv
ZİYA GÖKALP İLKÖĞRETİM OKULU
TURKEY ERZİNCAN 24060 İNÖNÜ MAHALLESİ
İZZETPAŞA CADDESİ NO:25
tel.: + 904 462 141 064
e-mail: 569278@meb.k12.tr
Viški vrtci Ljubljana
SLOVENIA, Ljubljana 1000 Jamova cesta 23
tel.: + 386 12445 140
e-mail: info@viskivrtci.si
Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkool
ESTONIA Tallinn 13415 Retke tee 4
tel.: + 372 6522958
e-mail: lepistiku@lepistiku.edu.ee
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
ПГ „Георги Сава Раковски”
гр. Костенец, ул. Св. Св. Кирил и Методий 5
тел.: + 359 71422004; +359 71424724
e-mail: pg_rakovski@abv.bg
Партньори:
Celik Halat Anadolu Liseis
Turkey, Uzunciftlik Atakent Mah. Sapanca
Yolu Caddesi №16 – Kartepe/Kocaeli
tel.: + 902623712051
e-mail: 972921@meb.k12.tr
Escola Secundaria de Ermesinde
Portugal, Ermesinde, Preceta D. Antonio
Ferreira Gomes
tel.: + 351229783710
e-mail: sec.ermesinde@mail.telepac.pt
Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 1
Poland, Olsztyn, ul. Mallkow 3
tel.: + 48895272455
e-mail: szkoal@zso1.olsztyn.pl
Liceo Classico Scientifico Statale
“Lorenzo Rocci”
Italy, Lazio, Localita Colle della Felce s.n.c.
tel.: + 390765487219
e-mail: liceoronchi@gmail.com
IES BALAFIA
Spain, Finca Can Fic Tonio
Sant Lorenc de Balafia
tel.: + 34917333489
e-mail: iesbalafia@educacio.caib.es
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Да живеем в по – чист свят

Име на проекта:

Повече туризъм, по-добро бъдеще

Номер на договора: 2011-1-TR1-COM06-24690 5
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители

Номер на договора: 2011-1-TR1-COM06-24041 4
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
Проектът е съсредоточен върху нуждата от опазване и съхраняване на околната среда. В него участват 6 Европейски страни,
като всяка една от тях има своите природни красоти,но и райони,
замърсени от дейността на човека. Целта на проекта е да повиши
самосъзнанието на учениците за екологичните проблемите в заобикалящия ни свят.

Цели и задачи:
Изграждане на културен мост между партньорските училища,
запознаване с образователната им система. Туристически презентации и мобилности, представящи историята на училището, на града,
туристически забележителности, традиции, култура. Споделяне на
опит между екипите. Изучаване на най-често използваните и популярни думи и изрази на съответните езици. Сближаване на хората от
европейския континент.

Дейности:
Дейностите по проекта са насочени към изучаване и наблюдение на околната среда. Учениците се включват в разнообразни занимания на открито или в различни видове спорт. Чрез близостта
си с природата те имат възможност да я наблюдават и изследват,
да анализират и да развият своите компетенции по въпросите за
опазване и съхраняване на флората и фауната. Учениците изготвят
анкети и интервюират очевидци, правят презентации, пишат есета и споделят резултатите от работата си на създадения интернет
сайт. Имат възможността да пътуват, да организират срещи и дискусии, да подобрят уменията си по фотография, да правят оценка
на извършената работа и коментират необходимите подобрения.
Общуването с техни връстници от другите държави подобрява техните комуникативни и чуждо – езикови умения.
Очаквани резултати:
Като резултат от дейностите по проекта ще бъдат издадени вестници с впечатленията на учениците от състоялите се международни срещи, DVD с презентации, интернет сайт, проспекти, брошури,
албуми, книга за проекта – цели и начините на постигането им.
Най-важният резултат след реализацията на проекта ще бъде повишаването на компетентността и вниманието на учениците към
проблемите на околната среда, промяна в отношението им към
природата, подобряване на техните езикови компетенции чрез общуване в мултикултурна среда.

Дейности:
Планиране, иницииране, мотивиране и мониторинг на участието
на учениците в проекта. Aктивно участие на учителите и персонала
в реализирането на проекта. Практическо изследване за културата,
традициите, образованието на страните, участващи в проекта. Създаване на уебсайт, презентации, фотоалбуми, диплянки от взаимните посещения, които ще се ползват като реклама на учебното заведение, града и страната. Всяка приемаща страна гарантира, че в програмата за посещенията ще бъдат включени: Посещение на местно
шоу за народни песни и танци, запознаване с местния и националния фолклор; Посещения в учебни часове в приемащото училище;
Изготвяне на фотоалбуми, изложби; Популяризиране на проекта в
местните и национални средства за масова информация.
Очаквани резултати:
Изучаване на положителни иновации за управлението на училището. Възможност да се сравняват учебните програми и системата
на образование в съответната страна, организацията и структурата
на всяко участващо училище. Училището ни е образователна институция, която представя учениците си на европейски форум. Членовете на екипа по проекта се запознават с опита на европейски
учители и служители, подобряват езиковите си компетентности.
Проектът по програма „Коменски” дава възможност да се повиши
информираността на училищния екип за европейската общност.

Контактна информация:
Координатор:
XII ОУ „Васил Левски”
гр. Перник, ул. „Никола Козлев” 33
тел.: + 359 76608489
e-mail: school_12pernik@abv.bg
Партньори:
Zübeyde Hanım Üçler İlköğretim Okulu
Turkey, Amasya, Üçler Mah.
tel.: + 903582122703
e-mail: 745575@meb.k12.tr
Organismo autónomo
de programas educativos europeos
Spain, Vigo, Carrasqueira s/n Coruxo
tel.: + 34 986 491 201
e-mail: ceip.carrasqueira@edu.xunta.es
Långbrottsskolan
Sweden, Åtvidaberg, Sunnebovagen 15
tel.: + 4612083343
e-mail: carin.ek.eskilsson@atvidaberg.se
Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Śląskich w Tworogu
Poland, Tworog, Szkolna 15
tel.: + 48322857369
e-mail: szkolatworog@wp.pl
Vandzenes vidusskola
Latvia, Vandzene, Vandzenes vidusskola,
Vandzenes Skola, Vandzenes pagasts,
Talsu novads
tel.: + 37163225081
e-mail: vandzvsk@inbox.lv
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Контактна информация:
Координатор:
ХГ „Дамян Дамянов”
8800 Сливен, ул. „Граф Игнатиев” 3
тел.: + 359 44663176
e-mail: humgim_sliven@mail.bg
Партньори:
Olaines 2. vidusskola
Skolas 1, ZLV 2114 Olaine- Latvia
tel.: + 371 67963582
e-mail: olaine2vsk@gmail.com
LICEUL TEORETIC “MIRON COSTIN” IAŞI
STRADA MUŞATINI NR. 12, 700591 IAŞIRomania
tel.: + 40 232 257 408
e-mail: lic_miron_costin@yahoo.ca
FORAVE – Associação para a Educação
Profissional do Vale do Ave
Quinta da Serra, Apt. 5032, 4760-683
Lousado – V.N. Famalicão, Portugal
tel.: + 351 252 416 670
e-mail: forave@forave.pt
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10,
XV Liceum Ogólnokształcące
Al. Dygasińskiego 15, 30-820 KrakowPoland
tel.: + 48 12 658-17-15
e-mail: admin@xvlo.pl
INSTITUTO D`ISTRUZIONE SUPERIORE
Via Perazzo, 83035 Grottaminarda- Italy
tel.: + 825 441145
e-mail: avis01300c@istruzione.it
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Име на проекта: Толерантността – ключ към социалната
		 интеграция на младите
		 европейски граждани

Име на проекта: На вниманието на родителите
		 за техните деца

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-083
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Цели и задачи:
Целите на проекта са да се обединят ученици, учители, родители, местната общност и местните власти да си сътрудничат по общи
дейности в социалната и културна сфера; за активиране на толерантно отношение към хората от различни религии, народи, лица
със специални нужди за стимулиране на учениците да бъдат по-активни граждани; за развитие на социална компетентност и умения
за работа в екип.

Цели и задачи:
Създаване на методологии и стратегии за позитивно взаимодействие между образователните фактори за възможно най-добро
развитие, сигурност и благополучие на децата. Обществен отзвук
и съпричастност към проблемите на възпитанието. Образоване
чрез интерактивни форми на възрастни за изграждане на умения
за сътрудничество. Учителите да подобрят своите компетенции за
работа със семейство и НПО.

Дейности:
Изработка на логото на проекта; Създаване на Форум на проекта, уеб сайт и блог; Събиране на идеи, обмяна на мнения, публикуване на статии за толерантността; Създаване на кът на толерантността; Изработка на брошури; Анкетни проучвания по въпроси,
свързани с проекта; Съвместна пиеса за толерантността. Запис на
DVD; Създаване на видео колекция на толерантността с информационни материали. Изработка и представяне на специални игри
на толерантността; Изработка на колаж от материали по проекта;
Провеждане на конференция на толерантността; Работа по модул
„Учителят на 21 век – толерантен учител”.

Дейности:
Проучване на родителското мнение с анкетни карти, за очакванията им за възпитанието на децата, възможните форми на сътрудничество между семейства, учители. Изграждане на родителски
екипи. Провеждане на родителски срещи и запознаване с целите,
задачите, възможностите за възпитание на децата и позитивно взаимодействие в името на детето. Включване на добри практики и
европейски опит. Проведени са публични дискусии за обсъждане
на образователните проблеми и ролята на семейството. Изработен
е календар на дейностите. Тематична вечер кръгла маса, тренинги.
Теми: „Умението да си сътрудничим при възпитанието на децата”,
„Дете, семейство, ДГ – сътрудничество за развитие на детето”, „Семейство и ДГ роли и функции”, „Партньорство с родители – форми
на взаимодействие”, „Сътрудничество между ДГ и семейство”.

Контактна информация:

Очаквани резултати:
Семействата са запознати с целите, идеите на проекта, нашите
очаквания, физиологичните и психологични проблеми на 2-7 годишните деца. Възможностите за подобряване на средата и повишаване на безопасността на децата. Педагогическите екипи да
повишат своите компетенции и се запознаят с добри Европейски
практики и опит в образованието да подобрят езиковата си грамотност. Изработен е проект за приемане на основна рамка за
работа с родители и социални кръгове, календар на дейностите,
методологична рамка на проекта, дискусии за обсъждане на образователните проблеми и ролята на семейството.

Партньори:

Очаквани резултати:
Логото и слогана на проекта; форум на проекта – http://www.
olaine2vsk.lv; Уебсайт на проекта – http://tolerance-key.com; Блог на
проекта за нашето училище – eutolerance.wordpress.com; Мултимедийни презентации; Информационни табла; Информационни брошури със събраните материали; DVD на пиеса за толерантността;
Рисунки и плакати за толерантността; Видео колекция с информационни материали; Статии в пресата.

2011-1-BG1-COMO6-04988 1
Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Учители, деца, семейства, персонал детска градина, обществени
организации, неправителствени организации

Координатор:
ОДЗ с бази:
ЦДГ „Светлина”,
ЦДГ „Здравец”,
ЦДГ „Металург”
ПК 3170, с. Зверино ул. „Чавдар” №3
общ. Мездра, обл. Враца
тел.: + 359 878673123
e-mail: odz_zverino@abv.bg

Kinderbetreuungeseinrichtung
KINDERVILLA
Insburg, AT-Austria AT33-Tirol
tel.: + 43512-563333
e-mail: office@kindervilla.info
Scuola dell‘Infanzia „IL Gabbiano“
Verona, IT-Italy, ITD3-Veneto
tel.: + 39 045574222
e-mail: smr@gmail.com
Kirşehır Dr, Meral Kılıçözlü Anaokulu
Ahı Evran Mahalesı 699. Sokak Özelıdare
Müdürlüğü Altı
tel.: + 903862131145
e-mail: ozi16_80@hotmail.com
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
Основно училище „Васил Априлов”
ул. „Сан Стефано” 88, гр. Бургас
тел.: + 359 56 54 26 20
e-mail: vasilaprilov@abv.bg
Партньори:
Havsa Ataturk Ilkogretım Okulu
Yeni Mah. Fatih Cad. No:25
22500 Edirne, TR – Turkey
tel.: + 90 284 336 10 37
e-mail: havsaataturk@gmail.com
Vrije Lagere School voor Buitengewoon
onderwijs - Klim-op
Mauroystraat 52 2660 Hoboken –
Antwerpen BE – Belgium
tel.: + 32 3 828 97 76
e-mail: klim-op@telenet.be
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z
ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM.
JANA III SOBIESKIEGO W RACIBORZU
Słowackiego Street 48 47 - 400 Raciborz
PL – Poland
tel.: + 48 32 4155644
e-mail: sp15@op.pl
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Пътешествие в света на играчките

Име на проекта:

Здравословна Европа, щастлива Европа

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-007
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители

Номер на договора: 2011-1-PL1-COM06-19785 8
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Учители, ученици и родители

Цели и задачи:
1. Подкрепа на децата от различни културни общности и тяхната
социализация;
2. Засилване уменията за общуване на децата чрез: Премахване
негативните ефекти на дигиталните играчки върху тях; Развитие на
творческите и моторни умения; Междукултурен обмен и развитие
на езиковите умения.
3. Проучване историята на различни игри и играчки от миналото, създаване на албум, оформяне на Музей на играчките.

Цели и задачи:
Проектът промотира въздействието на активния, хигиеничен и
екологичен начин на живот върху нашето здраве и добро физическо състояние чрез разширяване знанията на учениците и другите
общности за подходящо хранене, редовна физическа активност и
формира респект към природната среда.

Дейности:
2011 година конкурс за лого. Създаване на уебсайт 2012 година.
Проучване историята на местните играчки. Създаване на Албум
на играчките. Провеждане на семинари с учениците за вредата от
неосъзнатото и безразборно използване на дигитални играчки. Изработване на играчки от учениците и представянето им в Турция,
Белгия, Полша и България. Обучителен семинар с родителите за
влиянието на играчките върху развитието на учениците. Посещение на Музеи на играчките в Истанбул, Турция и Мехелен, Белгия.
2013 година Организиране на фестивал на хвърчилата на 9 май –
Ден на Европа. Създаване на Мултикултурен музей на играчките.
Очаквани резултати:
▪ Публикуване на уебсайт, популяризиращ дейностите на проекта в рамките на 5 години – www.worldoftoys.net;
▪ Издаване на албум, посветен на игрите и играчките и дейностите по Секторната програма.
▪ Устойчивост на програмата чрез образователни семинари с
ученици и родители за ролята на игрите и играчките, развитие на
комуникативни умения и социализация.
▪ Изграждане на Мултикултурен музей на играчката във всяко
училище.

Дейности:
Дейностите по проекта са насочени към развитие на обща европейска идентичност чрез съотнасяне на ценности и принципи,
важни за всички европейски граждани, като добро здравословно
състояние и грижа за природната среда. Едновременно с работата
по тези глобални проблеми всяко училище извършва изследователска дейност върху различни аспекти от здравословния начин на
живот във връзка с проблемите от местно значение. При нас това са
замърсяванията на въздуха, водите и почвата в резултат от дейността
на въгледобивните рудници и трите електроцентрали в района. Изследванията за наличието на вредни емисии и ролята на човека за
тяхното ограничаване, обобщени в презентация, графики и фотоси
участниците в проекта споделиха със своите европейски партньори.
Очаквани резултати:
Ако забелязваме промени в начина на живот на учениците чрез
възприемането на по–здравословни и екологично осъзнати позиции, те са в резултат на активното им включване в проектната
работа. Участието в проекта допринася за развитие на ИТ умения
и компетентности за чуждоезикова комуникация и на учениците, и
на учителите чрез използването на Интернет и съвременните технологии. Разработването на тематично-насочен мултимедиен уеб
сайт като краен продукт на проекта дава възможност за придобиване на нови умения и по-ефективно интернационално сътрудничество чрез съвместна работа по проекта.

Контактна информация:
Координатор:
Първо основно училище
„Св.Паисий Хилендарски”
ул. „Славянска” 17 А, Гълъбово 6280
тел.: + 359 418 6 43 25
e-mail: ou1gl@abv.bg
Партньори:
Szkola Podstawowa nr 38 im. Henryka
Jordana w lodzi
ul. Krochmalna 21 Lodz 93-144 POLAND
tel.: + 48 42 6636681
e-mail: sp38lodz5@wp.pl
ECOLE PUBLIQUE de BAINS
Place des marronniers BAINS 43 370
tel.: + 33 471575051
e-mail: christelle.trivis@orange.fr
Lockerby Primary School
Glazgow Road, DG11 2AT Lockerby UK
tel.: + 44 1576 205 180
e-mail: kcarter806@ea.dumgal.sch.uk
Agrupamento de Escolas de Custoias
Rua Nova de S.Gens 4460-778
Custoias Matosinhos Portugal
tel.: + 351 229577830
e-mail: santiago.233@mail.telepac.pt
Scuola Secondariadi Primo Grado
„Simone Catalano“
Via Marinella 2, 91100 Trapani, Italy
tel.: + 39 0923 21329
e-mail: simocata@libero.it
Sirvintos „Atzalynas“ Basic School
Ukmerge st. 4, 19 110 Sirvintos, Lithuania
tel.: + 370 38251878
e-mail: bluseviciute@gmail.com
Tepe Insaat Ilkogretim Okulu Basibuyuk
mahallesi Emek caddesi no 281
Maltepe, Istanbul 34843 Istanbul, Turkey
tel.: + 902166750372
e-mail: muhlisarga@hotmail.com
Instituto Comprensivo“Giovanni Verga“
Viale Mario Rapisardi n.38, 95013
Flumefreddo di Sicilia, Italy
tel.: + 957762738
e-mail: ctmm08200v@istruzione.it
Shavington Primary School
Southbank Avenue Shavington Nr Crewe
Chesire CW2 5BP Chester
tel.: + 44 1270650567
e-mail: head@shavingtonpri.chesire.sch.uk
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Име на проекта:
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Природата около нас – дар и отговорност
LLP-2011-COM-MP-085
Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Проектът е насочен към ученици на възраст от 14 до 18 години
и учители от училищата партньори.

Цели и задачи:
Целта на проекта е участниците да открият своето място в опазването и съхранението на природните дадености.

Контактна информация:
Координатор:
Природо-математическа гимназия
„Добри Чинтулов”
гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” №1
тел.: + 359 44 62 30 17
e-mail: pmg_sliven@abv.bg
Партньори:
MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM
HUNGARY, 2600 Vác, Brusznyai u. 4.
tel.: + 36 27 518 655
e-mail: salamon.tamas@vmig.sulinet.hu
MARIA-WARD-SCHULE
GERMANY, 63739 Ashaffenburg,
Brentanoplatz 8-10
tel.: + 49 6021 31 360
e-mail: mws@mws-ab.de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DA SÉ - ESCOLA BÁSICA
E SECUNDÁRIA DA SÉ – LAMEGO
Portugal, 5100-104 Lamego, Quinta da Cerca
tel.: + 351 254 600280
e-mail: esec3se.lamegi@mail.telepac.pt
TEKİRDAĞ BELEDİYESİ ANADOLU
ÖĞRETMEN LİSESİ
Turkey, 59030 TEKİRDAĞ, HÜRRİYET MAH.
ÖĞRETMENLER cad. Nо:28/2
tel.: + 90 282 2933419
e-mail: 760064@meb.k12.tr
Istituto tecnico nautico „D. MILLELIRE“
Italy, 07024 La Maddalena
tel.: + 39 789737712
e-mail: ssth01000p@istruzione.it
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Очакваме от участниците:
▪ Да открият общото и различното в природата и културата на
различните страни и народи;
▪ Да разширят мирогледа и познанията си;
▪ Да усъвършенстват знанията си по чужди езици;
▪ Да се формират умения за работа в екип;
▪ Да се създадат трайни контакти и приятелства.
Дейности:
Проектът се разработва от координатора ПМГ „Добри Чинтулов”
гр. Сливен, съвместно с пет училища от Унгария, Германия, Турция,
Португалия и Италия.
Очаквани резултати:
През първата година на проекта се проведоха пет срещи на
партньорските училища. От шестте страни са пътували повече от
100 ученици и учители.

Име на проекта:

Доброволци в училище

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-005
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици на възраст от 15 до 19 години, учители, родители

Контактна информация:
Цели и задачи:
Да се насърчи солидарността между учениците в обща европейска рамка за активно участие в доброволчески задачи; Да се
повиши еко-отношението към околната среда; Да се организират
дейности и срещи между възрастни хора; Да се насърчи комуникацията на чужди езици и да се повишат знанията и уменията в областта на използването на ИКТ; Да се подпомага новаторството и
педагогическите практики между учителите.
Дейности:
Първа проектна среща на координаторите в гр. Овиедо, Испания
10.2011 г. за разпределяне задачите на всяко училище и общите
дейности по проекта. Изготвяне на брошури и презентации; Дейности, свързани с опазване и почистване на околната среда, Работа
по сайта и лого на проекта; Подпомагане на ученици в часовете;
Срещи в домове за деца в неравностойно положение; Отбелязване
деня на Европа; Изработване на картички и сувенири; Изготвяне
кът на проекта; Втора среща в гр. Лариса, Гърция - 03.2012; Участие на ученици към НПО, представяне на дейността „е-отпадък“ по
училища.
Очаквани резултати:
Мотивиране за доброволчески дейности; Сайт на проекта; Помощ на ученици в часовете; Научаване на дати и събития, свързани
с доброволчеството; Участие в колективни дейности и възпитание
на положително отношение между връстници; Презентации и брошури за България, Бургас и гимназията; Въпросник на доброволеца, анкети; Издигане името на гимназията сред обществеността на
гр. Бургас чрез информиране за дейностите по проекта.

Координатор:
ПГЕЕ „Константин Фотинов”
8000 Бургас, ул. „Христо Ботев” 42
тел.: + 359 56/81 76 91
e-mail: pgeeburgas@gmail.com
Партньори:
IES ALFONSO II
ES-Spain, 33007 Oviedo, C/ Sta Susana s/n
tel.: + 34 985 237050
e-mail: alfonso2@educastur.princast.es
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
EL-Greece, LARISSA, 41335, LAKONIAS &
AKARNANIAS
tel.: + 30 2410 511242
e-mail: mail@7lyk-laris.lar.sch.gr
PASCAL COLLEGE NL - Netherlands
Zaandam 1503-DA
tel.: + 31 75 6167355
e-mail: r.demink@pascalcollege.org
CONVITTO NAZIONALE VITTORIO
EMANUELLE II
Italy, Rome, 00195, Piazza Monte Grappa 5
tel.: + 39 06 3269981
e-mail: convittove@gmail.com
ESCOLA SECUNDÁRIA DE TOMAS CABREIRA
Portugal, Faro, 8000, Rua Manuel Arriaga, 2
tel.: + 351 289889570
e-mail: tomascabreira@mail.telepac.pt
Molètu rajono Alantos viduriné
mokykla
Lithuania, A. Kraujelis Str 3
tel.: + 370 38358110
e-mail: alantosvm@is.lt
ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ
FRENAROS/FAMAGUSTA, Cyprus
tel.: + 357 23740270
e-mail: lyceum.frenarous@cytanet.com.cy
1st International School of Ostrava,
základní škola a gymnázium
CZECH REPUBLIC, 70200, Ostrcilova 1/2557
tel.: + 420 595 136 395
e-mail: info@is-ostrava.cz
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Име на проекта:

Културата: „Индикатор на живите на нации”

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-056
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, служители.
Цели и задачи:
▪ Да провокира у младите хора идеята, че всяко живо същество
е ценно;
▪ Да презентира националното културно наследство чрез фолклорни танци, музика, театър, облекло, кухня, начин на живот;
▪ Наблюдение на семейните ценности и разкриване на положително отношение към тях;
▪ Възпитаване на чувство на уважение и толерантност към различието;
▪ Провокиране на положително отношение към лицата със СОП.
Дейности:
Създаване на уеб сайт с форум; Наблюдение на начина на живот
на учениците и техните семейства: Запознаване с гледната им точка
за равенствата между мъжете и жените и за семейните ценности за
всяка страна, споделяне на резултатите в уеб сайта; Изготвяне на
материали за всяка страна – брошури, табла, снимки, статии; Провеждане на семинар за равенството между половете; Проучване на
начина на живот на деца със СОП; Културни посещения на музеи,
исторически местности; Запознаване на медиите и местните администрации с проекта; Запознаване с местната кухня на всяка страна
участничка.

Контактна информация:
Координатор:
Професионална гимназия по облекло
ул. „Граф Игнатиев”№ 3 А, Пазарджик
тел.: + 359 34-44-38-31
e-mail: pgo_pz@abv.bg
Партньори:
Anadolu lisesi-Egirdir
„Yazla mah Egirdir“ str.
tel.: + 90 2463113919
e-mail: yalin5555@hotmail.com
Zespol Szkol imenia Marszalka Josefa
PIlsudskiego
Szkolna 3 str
tel.: + 48 24 260 11 52
e-mail: zdrobin@poczta.onet.pl
Gymnazium Cesky Tesin,
Prispevkova Organizace
Frydecka 689/30
tel.: + 420558746431
e-mail: secretariat@gmct.cz
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Очаквани резултати:
▪ Уеб сайт: www.cultureina.org в текстови и звуков формат, видео
клипове, снимки, презентации, анкета за начина на живот на учениците и техните семейства за равенство между половете;
▪ Клип и снимки на фолклорни песни и танци, снимки по време
на визитите и споделяне на впечатления в медиите;
▪ Брошура за равенството между половете и деца със СОП;
▪ Театрална пиеса и запис на диск DVD за равенството между мъжете и жените и толерантността;
▪ Рецептурна книжка за традиционните ястия на всяка от страните.

Име на проекта:

СОЛАС

Номер на договора: 2001-1-IE1-COM06-03542 3
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Учители, ученици, ученици със специални образователни
		 потребности, родители
Цели и задачи:
1. Мотивация на учениците за усвояване на нови знания;
2. Формиране на умения за самостоятелен живот и развитие;
3. Интегриране на ученици със СОП;
4. Междукултурно обучение и комуникация – подобряване на географската и историческа информираност за ЕС, популяризиране
идеята за европейско гражданство, формиране на социални и комуникативни умения, разработване и развитие на езикови умения.
Дейности:
Ирландия – 10.2011 г. споделяне на учебни планове за различните култури – партньори по проекта; Посещения /мобилности/ на
ирландската група в България – 12.2012 г.; Посещения на италианската група в България – 03.2012; Мобилности на българската група
– в Турция на 1 - 8.05.2012; България - Хърватска 08 – 12.05.2012;
България - Германия 21 - 25.05.2012; България – Италия 29.05 –
02.06.2012; България - Ирландия 06 - 10.06.2012; Предстоящи дейности: междинна среща в Хърватска 09.2012 г., мобилности на хърватската група в България – 09.2012 г., посещение на германската
група в България – 01.2013, посещение на турската група – 04.2013,
заключителна среща в Турция –участие в празник на детето.
Очаквани резултати:
Повишена информираност на деца и ученици със СОП от държавите по проекта по отношение на различните култури, чрез динамични учебни планове, интерактивни игри и забавления и спорт.
Осъществени мобилности с представяне на различните култури
– история, национални традиции, обичаи и други. Запознаване
с начина на работа на педагозите от различните държави, обмен
на добри практики. Повишаване информираността по отношение
дейността на различните учебни заведения, образователните политики, учебни планове и програми. Придобит опит по отношение
на културните различия на участниците в проекта.

Контактна информация:
Координатор:
РЦПИОВДУСОП – Пазарджик
гр. Пазарджик, ул. „Весолец” 2-а
тел.: + 359 34 48 00 38
e-mail: rc_pz@abv.bg
Партньори:
St. Joseph‘s CBS, Primary School
Marino Park, Fairview, Dublin
tel.: + 353 1 8336127
e-mail: info@stjosephcbs.ie
Instituto Comprensivo
VIA DE CAROLIS, 23, Bologna
tel.: + 39 51568484
e-mail: segreteria@ic1bo.it
INKILAP ILKOGRETIM OKULU
Semerkant Mah. Koroglu Cad. № 17
tel.: + 90 3742151283
e-mail: inkilap14@gmail.com
Padagogicher Austauschdienst der
Kultusministerenz (PAD)
Robert Stolz Str. 10-12
tel.: + 49 2941 8877780
e-mail: pestalozzishule@stadt.
wermelskirchen.de
Centar za odgoj i obrazovanje
Slava Raskaj
Vladimira Nazora 47, Zagreb
tel.: + 385 1 4821204
e-mail: slava.raskaj-zagreb@zg.t-com.hr
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Име на проекта: Аз съм дете и безопасният свят
		 е мое човешко право

Име на проекта: Национални писатели хумористи
		 за възпитанието на гражданите на света

Номер на договора: LLP-2011 COM-MP-107
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици на възраст от 10 до 16 години, учители

Номер на договора: 2011-1-TR1-COM06-24148 5
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
▪ Проектът подпомага децата като европейски граждани да придобият способността да се адаптират към социалните тенденции и
подзаконовите актове на съвременния живот;
▪ Да осъзнаят, че е жизнено важно да се придържаме към тези
социални правила за сигурен и безопасен свят;
▪ Да разпознават факторите, които нарушават техните права;
▪ Да отговорят на въпроса как да реагират на рискови фактори и
да ги предотвратят.

Цели и задачи:
Проектът си поставя за цел оптимизирането, създаването, разпространението и обмена на методически материали за обучение
без елементи на насилие и със засилващо присъствието на хумора
и народната мъдрост.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Йордан Йовков”
гр. Тутракан, обл. Силистра
ул. „Петко Славейков” №15
тел.: + 359 86660157
e-mail: SOU_Jovkov@abv.bg
Партньори:
Akçalı İlköğretim Okulu
Akcali Ilkogretim Okulu, Bartin,TR8 - BATI
KARADENIZ, Turkey, 74100
tel.: + 903782140006
e-mail: 416543@meb.k12.tr
Escola Básica e Secundária de Velas
Portugal,PT20 - Região Autónoma dos Açores,
Velas, Rua Dr. Machado Pires, 9800 - 544
tel.: + 351 295412201
e-mail: ceebs.velas@azores.gov.pt
St. Joseph‘s Roman Catholic Primary School
United Kingdom, UKC1 - Tees Valley and
Durham, Coundon, Victoria lane, DL14 8NN
tel.: + 44 1388 602608
e-mail: coundonstjosephs@durhamlearning.net
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LORETO APRUTINO
Italy, ITF1 - Abruzzo, Loreto Aprutino,
Via Vittorio Veneto 24, 65014
tel.: + 39 085 8291121
e-mail: peic822005@istruzione.it
Epreskerti Általános Iskola
Hungary, Debrecen, Epreskert utca 80.
tel.: + 36 52 427 363
e-mail: gyu-la@freemail.hu
Osnovna sola Frana Rosa
Slovenia, SI014 - Savinjska, Celje, Cesta na
Dobrova 114, 3000; tel.: + 386 34250610
e-mail: projekt2.oscefr@guest.arnes.si
CLUBUL COPIILOR PETRILA
Romania, RO42 - Vest, Petrila, str. T. Vladimirescu, nr. 3, 335800; tel.: + 40254550781
ce-mail: lubulcopiilorpetrila@gmail.com
ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
Greece, GR12 - Kentriki Makedonia, Skydra,
ETHNIKIS ANTISTASIS 42, 58500
tel.: + 30-23810-89354
e-mail: 1gymskyd@sch.gr
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Дейности:
▪ Изработване лого на проекта;
▪ Формиране на сайт и брошура;
▪ Определяне на проблемите от разглежданите теми чрез въпроси, свързани с получаване на статистическа информация;
▪ Изготвяне на въпросници, показващи реакциите на децата към
тези проблеми;
▪ Обработка на резултатите от въпросници;
▪ Илюстрация на лошите примери чрез фотографии, правени от
децата;
▪ Създаване на нови практични идеи за решение на проблемите
чрез детски рисунки;
▪ Изложби на фотографии и рисунки;
▪ Сформиране на клуб „Аз съм дете и безопасният свят е мое човешко право”;
▪ Презентация на проекта и на работата на учениците;
▪ Предоставяне на информация и снимков материал за сайта на
училището и местната преса.
Очаквани резултати:
Децата повишиха информираността си за човешките им права,
така че да се поддържа безопасен и сигурен живот. Децата са поотзивчиви и чувствителни към спазването на техните права в страните и в света, в които те живеят. Децата се запознаха с културното
разнообразие, различните идентичности на европейските култури, важността на зачитането на идентичността на всяка култура и
формиране на нови, ценни връзки и приятелства.
Работата по проекта подобри езиковите компетенции. Учителите се запознаха с образователната система и използването на добри практики на страните партньори.

Дейности:
Разработване на уебстраницата на проекта; Презентации за живота и творчеството на българските писатели хумористи; Портфолиа със заглавие „Да говорим за българи с хумор”; Късометражни
игрални филми „Бай Ганьо”; Дейността „Басни”, включваща презентация за автори на басни от целия свят; Антология на басните;
Урок по английски език по темата. Сред реализираните дейности
са създаването на книга с пословици и поговорки на шест езика,
съпроводени от илюстрации, нарисувани от учениците; Писане на
акростихове „Човешки добродетели”; Международен конкурс за
есе „Моя собствена дефиниция на гражданските добродетели”; Експедиции и образователни екскурзии с цел откриване музеи, изложби, празненства, карнавали и театрални представления в региона,
свързани с народния хумор.
Очаквани резултати:
CD, съдържащ разработки на уроци, конкурси и мероприятия,
реализирани в този проект; DVD с ученическите игрални филми,
посветени на национални характери; Въвеждането на училищна
традиция “Ден на мира” в ежегодния работен календар; Провеждане на обучителни семинари по въпросите за „Образованието за
мир” за учителите, учениците и техните родители; Буклет с кратко
описание на реализирания проект, целящ популяризирането на
неговите резултати.

Контактна информация:
Координатор:
Професионална гимназия
по туризъм и хранителни технологии
„Никола Стойчев”
гр. Разлог, ул. „Калиново” № 1
тел.: + 359 747 80153
e-mail: pgtht@dir.bg
Партньори:
OZEL BALIKESIR FIRAT LISESI
ŞAMLI ILICA 15 KM. BALIKESİR,
tel.: + 90 266 231 02 31
e-mail: www.firatlisesi.k12.tr
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa
ul. Prusa 20, Częstochowa
tel.: + 48 343661121
www.zsprus.czest.pl
Lycée d‘enseignement professionnel
rural privé Jeanne Antide
55 impasse du brevent, Reignier
tel.: + 33 (0) 4 50 43 87 65
e-mail: reignier@cneap.fr
LICEO SCIENTIFICO
„SALVATORE DI GIACOMO“
via Falconi, SAN SEBASTIANO AL
VESUIVO(NAPLES)
tel.: + 39 0817713607
e-mail: naps26000x@istruzione.it
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Име на проекта: Да изградим мостове за едно
		 по-добро бъдеще
Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-020
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Контактна информация:
Координатор:
ПТГ „Н.Й.Вапцаров”
Враца ул. „Илинден” №12
тел.: + 35992 642128
e-mail: tmet_wratza@abv.bg
Партньори:
I.E.S. „Gonzalo Torrente Ballester“
Miajadas, Caceres (Spain)
tel.: + 34 927160014
e-mail: ies.gonzalotorrenteballester@edu.
juntaextremadura.net
Agrupamento Vertical de Escolas de
Briteiros Guimaraes (Portugal)
tel.: + 351 253 57 88 49
e-mail: assessoria_briteiros@portugalmail.com
Kilis Anadolu Lisesi
Kilis (Turkey)
tel.: + 90 3488131588
e-mail: kilisanadlisesi@hotmail.com
Lycee Pierre d‘Ailly
Compiegne (France)
tel.: + 33 344921313
e-mail: denis.troisbe-baumann@ac-amiens.fr
ABB Industrigymnasium
Ludvika (Sweden)
+46 240 59 13 40
e-mail: sven.krispinsson@
abbindustrigymnasium.se
OS Karla Destovnika-Kajuha
Ljubljana (Slovenia)
tel.: + 386 1 5208480
e-mail: osljkdk@guest.arnes.si
Zespol Szkol im.por. Josefa Sarny w
Gorzycach
Gorzyce (Poland)
tel.: + 48441 58362087
e-mail: rsk@vp.pl
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Цели и задачи:
Основните цели и задачи на проекта са насочени към възпитание на учениците в посока на опазване на околната среда, като
участват в различни мероприятия, свързани с опазването на околната среда и разделното събиране на отпадъци. В тази насока всяка от страните партньори и всички заедно организираме и провеждаме заложените дейности по осъществяване на тези цели.
Дейности:
1. Отбелязване на Европейския ден на езиците; 2. Изготвяне на
езиков речник от учениците, съдържащ основни думи и изрази на
всеки един от езиците на страните партньори; 3. Състезание за избор на лого на проекта; 4. Написване на пътуваща история на проекта; 5. Регистрация на училищата партньори в eTwinning портала
– общ уеб сайт, както и блогове на всяка от страните партньори;
6. Изготвяне на виртуални разходки за представяне на всяко от
училищата; 7. Изработване на въпросник за оценяване на вредата
от вредните въглеродни емисии; 8. Провеждане на международна
фотографска изложба – състезание за избор на най-замърсеното и
след това почистено място.
Очаквани резултати:
1. Изграждане у учениците на навици и отношение към опазване
на околната среда чрез участие в мероприятия, посветени на екологията и опазване на околната среда;
2. Запознаване с историческите и културните забележителности
на страните партньори като част от лингвистичното и културното
многообразие на Европа,
3. Мотивиране на учениците да изучават чужди езици и да участват в различни дейности, изискващи ICT умения.

Име на проекта:

Споделяне на култури

Номер на договора: 2011-1-BG1-COM06-04928 1
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
▪ Преоткриване собствените корени и култура за осъзнаване националната идентичност и представянето им на партньорите;
▪ Запознаване с културата и традициите на партньорите;
▪ Надграждане познанията за културата на други европейски народи;
▪ Изграждане на връзка между партньорските училища и откриване красотата на регионите на партньорите;
▪ Подобряване на езиковите компетентности.
Дейности:
Изготвяне лого на проекта; Проучване националното фолклорно богатство; Създаване на група във Facebook; Изготвяне на презентации за народни обичаи, зимни и пролетни празници; Уроци
по народни танци и готварство; Проучване на характерни ястия за
различни празници; Презентация за национален празник; Работни
визити; Състезания по народни танци и песни и готвене; Подготовка на материали за издаване на албум.
Очаквани резултати:
▪ Презентации и реклама на региона и училището чрез уеб сайтовете на училищата и градовете на партньорите;
▪ Лого на проекта;
▪ Научени народни песни и танци и готварски рецепти, характерни за партньорските държави;
▪ Видеофилм от състезанието по пеене, танци и готварство;
▪ Албум със снимки и рецепти на английски език и езиците на
партньорите;
▪ Повишаване мотивацията за учене на чужди езици;
▪ Разчупване на културните бариери и отваряне към света.

Контактна информация:
Координатор:
Гимназия „Д-р Иван Панов”
3500 Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” №2
тел.: + 359 953 88031
e-mail: gipb@abv.bg
Партньори:
Kuusalu Vallavalitsus
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
GREECE, PELOPONNISOS, XYLOKASTRO,
SYTHAS AREA
tel.: + 302743023235
e-mail: mail@lyk-xylok.kor.sch.gr
TINAZTEPE LİSESİ
Turkey, Bati anadolu, 006 Msb Oran
Lojmanlari 57 SOK NO:21 Oran/Ankara
tel.: + 90 312 490 11 34
e-mail: ttepeli@cankaya-meb.gov.tr
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
ОДЗ „Еделвайс”
ул. „Цар Освободител” № 23, гр. Казанлък
тел.: + 359 878799206
e-mail: edelvais_odz@abv.bg
Партньори:
Istituto comprensivo Polo 2
Via Amalfi, Casarano, Italy
tel.: + 39 0833513518
e-mail: leic860006@istruzione.it
Cookstown primary School
Coolnafranky Demesne, 20 Molesworth St,
Cookstown Co. Tyrone, United Kingdom
tel.: + 44 2886762622
e-mail: elennox713@c2kni.net
SCOALA CU CLASELE I-VIII LUNCA
PASCANI
Mihai viteazu, NR. 172, Lunca - Pascani,
Romania
tel.: + 40 232767002
e-mail: adavidoaiei@yahoo.com
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Пътешествие в приказния свят

Име на проекта:

Евроград

Номер на договора: 2011-1-BG1-COM06-04946 1
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Деца, учители, родители, общественост

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

2011-1-TR1-COM06-24494 4
Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целевите групи на проекта са ученици и учители
от партньорските държави.

Цели и задачи:
Да мотивираме децата да се запознаят с европейската култура,
да възпитаме чувство на уважение и толерантност, да създадем условия за социално общуване и развитие на езиковите умения на
деца и възрастни и да поощрим положителното отношение към
книгите. Да повишим стандарта на обучение в образователните институции. Да поощрим интеграцията на деца със СОП.

Цели и задачи:
Проектът се състои от произведения на ученици от седем европейски страни, които проектират 3D модели на сгради от всяка
страна партньор.
Целта е да се построи Евроград, в който участниците включват
макети на важни исторически паметници и сгради и така взаимно
опознават условията си на живот в архитектурен аспект.

Дейности:
Запознахме децата с приказки от фолклора на страните. Създадохме мини библиотека с книжки, получени при обмена. В първата
част на Европейска книга с приказки публикувахме авторски приказки на партньорите. Предстои издаването на втора част. Децата изработиха илюстровани книжки. Драматизираха приказка от
родния фолклор. Изработихме кукли и декори, които обменихме с
партньорите. Втората година ще драматизираме приказки от фолклора на страна партньор. Ще обменим кукли и декори. Предстои
изработването на филм за проекта и издаването на Приказен календар за 2013 г. с илюстрации от децата. Ще направим изложба с
изработените крайни продукти. В дейностите по проекта включвахме и деца със СОП.

Дейности:
Провеждане на анкети за избор на типични за българската национална идентичност предмети, обекти и символи; Изработване на
„Културна кутия”, включваща българските стереотипи и размяна на
„културните кутии” между партньорите; Избор на проектно лого –
едно от българските предложения; Концерт под наслов „Ние сме заедно!” с участието на ученици от 46-то ОУ; Изработване на брошура,
включваща 6 национални обекта; Озвучаване на брошурата с гласовете на учениците на майчин и английски език; Избор на 2 обекта от
страна на всеки партньор, които ще бъдат включени в Евроград, и
изготвяне на работен албум (и в CD/DVD формат); Изработване на 3D
модели на историческите обекти на страните партньори; Изложба –
представяне на построения Евроград.

Очаквани резултати:
• Сайт http://fairytaleworld.eu/ и „Електронна книга с приказки”;
• СD и DVD с информация за партньорите;
• Европейска книга с приказки в 2 части ;
• „Вълшебна кутия”, в която децата ще откриват факти и предмети
за страните партньори, получени като подаръци;
• Кукли и атрибути за драматизиране на приказките;
• „Европейска приказна карта”;
• Мини библиотека с детски книжки с приказки;
• Правила за работа с книгата;
• Речник с думи на английски език и на езика на страните партньори;
• Приказен календар за 2013 г.;
• Филм за проекта;
• Въпросник за осъществяване на мониторинг.

Очаквани резултати:
• Работни срещи; Изложби, табла; Презентации, албуми, брошури; Усъвършенстване на уменията за работа с ИКТ;
• Създаване на приятелства, основани на междукултурен диалог;
• Умения за работа в екип;
• Опознаване на други образователни системи;
• Подобряване на ученическите чуждоезикови умения;
• Повишаване на европейското съзнание на учениците и учителите;
• Формиране на толерантност между различните култури;
• Разширяване на знанията за европейското архитектурно многообразие;
• Повишаване на мотивацията на учителите за прилагане на иновативност в обучението;
• Създаване на проектен уебсайт: http://euro-town.com/

Контактна информация:
Координатор:
46-то ОУ „Константин Фотинов”
с изучаване на хореография
бул. „Христо Ботев” 109,1303 София
тел.: + 359 2 8310049
e-mail: kfotinov46@abv.bg
Партньори:
Şehit Öğretmen Nurgül Kale
İlköğretim Okulu
Meclis Mahallesi Kultur Caddesi 2
Sancaktepe, Istanbul, Turkey
tel.: + 90 2164158888
e-mail: armangocmez@hotmail.com
Flash Ley Community Primary School
Hawksmoor Road, ST17 9DR, Stafford, UK
tel.: + 44 1785 356642
e-mail: office@flashley.staffs.sch.uk
Ecole Elementaire Henry Simon
Rue du Bardonneau,
85270 Saint Hilaire de Riez, France
tel.: + 33 02 51 54 33 57
e-mail: ecolehenrysimon@free.fr
Colegio Público El Llano
C/Rio de Oro, 33, 33209 Gijon, Spain
tel.: + 34 0985143230
e-mail: elllano@educastur.princast.es
Istituto Comprensivo Arma, Italy
Via C. Colombo n.47, 18018 Arma di Taggia
tel.: + 39 018443453
e-mail: imic80400c@istruzione.it
Szkola Podstawowa nr 34 im
Aleksandra hr. Fredry w Czestochowie
5/9 M. Dabrowskiej Street
42-200 Czestochowa, Poland
tel.: + 48 343231161
e-mail: sp34@edukacja.czestochowa.pl
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Контактна информация:
Координатор:
ЧСОУ „Дрита”
ул. „Каменица” 13, гр. София 1434
тел.: + 359 359 2 961 32 88
e-mail: info@dritaschool.com
Партньори:
Stadtteilschule Arheilgen
Grillparzerstrasse 33, Darmstadt, Germany
tel.: + 49 6151 13 29 44
e-mail: sts-arheilgen@darmstadt.de
Huseyin Ozer Merzeci Ilkogretim Okulu
Huseyin Okan Merzeci Mahallesi 97015
Sokak N0 2, Mersin 33090, Turkey
tel.: + 90 324 321 01 97
e-mail: hozermi@gmail.com
Colegio Santisima Trinidad
Paseo de Carmelitas 46-52, Salamanka
37007, Spain
tel.: + 34 923 225 477
e-mail: direccion@trinitarias.com
Zakladni skola Tomase Garrigua
Masaryka Blansko
Rodkovskeho 2, Blansko 67801, Czech Republic
tel.: + 42 0516418320
e-mail: zstgm@zstgm.cz
Rotebergs skola
Rotebergsvagen 130, Edsbyn 82834, Sweden
tel.: + 46 27157237
e-mail: torbjorn.lindsmyr@edu.ovanaker.se
Liceul Teoretic Vasile Alecsandri
str. C Negri N0 50, Iasi, Romania, 700071
tel.: + 40 332418760
e-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Istituto Comprensivo Albert Schweitzer
Via San Rocco, 4, Segrate 20090, Italy
tel.: + 39 022133053
e-mail: sm.leopardi@tin.it
СOУ „Цар Симеон Велики“
ул. Търговска 6, гр. Видин 3700, България
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Име на проекта: Да повишим осведомеността за емисиите
		 на СО2: Ходи на пръсти, не оставяй отпечатък;
		 Стъпвай като мишле, не като слон.

Име на проекта: Да преподаваме иновативно с акцент
		 върху ИКТ и тяхното влияние върху
		 качеството на образованието

Номер на договора: 2011-1-DE3-COM06-189156
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители

Номер на договора: 2011-1-RO1-COM06-14869 4
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
Осъзнаване на последиците от емисиите на СО2, приемане на
глобалното затопляне като заплаха, изграждане на убеденост, че
всеки би могъл да помогне. Създаване на среда, която изгражда и
подкрепя екологичното съзнание. Осъзнаване на отговорността
на всеки един към природата. Промяна в поведението на участниците. Насърчаване на ученическата автономност.

Цели и задачи:
• Проектът цели обмен и сътрудничество в образователния процес в Европейската общност;
• Подобряване на педагогическия подход чрез осигуряването на
образователни материали и осигуряване на достъп до тях;
• Да запознае учители и ученици с Европейските образователни
измерения, да осигури междукултурен диалог;
• Интегриране на ИКТ за ефективност в преподаването;
• Подобряване чуждоезиковите умения.

Дейности:
Дейности за информиране; Избор на Еко посланици, отговарящи
за проекта; Изработване на хартиено дърво, за поставяне на идеи
за пестене на енергия; Конкурс за лого на проекта; Седмица на експериментите – експерименти, чрез които учениците доказват влиянието на замърсяването върху околната среда; Изработване на
„Наръчник за учители”; Попълване на въпросник „Моят екологичен
отпечатък” от всички ученици, обмен на резултатите, набелязване на
дейности за промяна в поведението; Създаване на интернет страница на проекта и на постер „Седем зелени правила” за всяка класна
стая; Изработване на книжка с материали по проекта; 6 работни срещи; Засаждане на дърво Коменски в двора на всяко училище.
Очаквани резултати:
Излъчени 38 Еко посланици на класовете; Изработени две Хартиени дървета; Конкурс за лого; Изработване на Еко проект от всеки
клас от 5÷11; Седмица на експериментите – 8 експерименти, включени ученици от 1÷11 клас; Сайт - www.co2awareness.eu; Въпросник
„Моят екологичен отпечатък” – тествани 208 ученици от 2÷12 клас и
12 учители; Почистване на кварталната градинка; Междуучилищна
кореспонденция – 4 обмена в годината; Работни срещи в Испания,
Италия и Турция; Изготвен и предаден Междинен отчет за дейността.

Дейности:
• Създаване на електронна платформа, която да предоставя безплатен достъп до широк набор от източници за преподаване;
• Многобройни преподавателски иновативни дейности и ресурси – около 20 такива дейности, извършвани от всеки партньор;
• Документални филми, посветени на темата за преподаване във
всяка страна и училище на партньорите;
• Електронно списание за разпространение идеите на проекта;
• Виртуални банери за реклама на партньорството;
• Конкурс за най-добър банер за рекламиране на партньорството;
• Брошура с практически упражнения на уроци по английски език;
• Общо лого за партньорство и изложба на учебен софтуер;
• Научен филмов фестивал.
Очаквани резултати:
• Образователна E – платформа с материали и стратегии за качество на преподаването – http://www.lbi.ro/teachinginnovatively;
• Филми – „Моята страна, моят народ”;
• Създаване на образователен софтуер – около 20 дейности за страна;
• Електронно списание за разпространяване идеите на проекта;
• Изложба от банери – печатни формати;
• DVD „Европейските ценности и европейското преподаване”;
• Брошура с практически упражнения и уроци по английски език;
• Том 1 и 2 на DVD „Да учим иновативно с ИКТ”.

Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно училище
„Вичо Грънчаров”
Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” 6
тел.: + 359 618 60459
e-mail: souvg@abv.bg
Партньори:
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA
„TUDOR VIANU“
Romania, Bucharest arh.Ion Мincu str. nr.10
tel.: + 40 21 2226711
e-mail: lbi@lbi.ro
HASAN HUSEYIN AKDEDE ANADOLU
OGRETMEN LISESI
TURKEY, ANKARA, GÜDÜL YUKARI MAH
ÖZDAL SOK. NO:16 GÜDÜL
tel.: + 903127280022
e-mail: 966495@meb.k12.tr
II LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM.
MIKOLAJA KOPERNIKA
POLAND, CIESZYN PLAC WOLNOSCI 7B
tel.: + 48 33 8521132
e-mail: kopernik@poczta.internetdsl.pl
Hässelbygårdsskolan
Sweden, Stockholm Loviselundsvägen 10-16
tel.: + 46 08 508 04 900
e-mail: happy.hilmarsdottir@stockholm.se
EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s.
Czech Republic, Brno – Bohunice Arménská 21
tel.: + 420 547 21 21 00
e-mail: brno@educanet.cz
IES NEWTON-SALAS
Spain, Villanueva de la Torre paraje de
Valdebrid S/N
tel.: + 34 949050290
e-mail: 19008137.ies@edu.jccm.es
Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.S.
„M. LENTINI“- L.S. „A. EINSTEIN „
Italy, Mottola, Via Giusti, 1
tel.: + 39 998868042
e-mail: ipsss.lentini@libero.it

67

Име на проекта:

От различно минало към общо бъдеще

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-054
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици

Контактна информация:
Координатор:
Езикова гимназия „Бертолт Брехт”
ул. „Пирдоп” 1, Пазарджик
тел.: + 359 34 482939
e-mail: b_breht@abv.bg
Партньори:
Friedrich-Dessauer-Gymnasium
Michael Stumpf Straße 2, Frankfurt, Germany
tel.: + 49 69 21245607
e-mail: fdg.ffm@gmx.de
Liceo Erasmo da Rotterdam
Viale Italia, Sesto San Giovanni - Milano, Italy
tel.: + 39 022428129
e-mail: mipm070008@istruzione.it
ODTÜ G.V.O. ÖZEL NİĞDE İLKÖĞRETİM OKULU
Yesilburc rd. 1km., Nigde, Turkey
tel.: + 90 03882328800
e-mail: ebrugozcu@gmail.com
Vilniaus Karoliniškių gimnazija
Sausio 13-osios Str. 17, Vilnius, Lithuania
tel.: + 3705 2452443; e-mail: rastine@
karoliniskiugimnazija.vilnius.lm.lt
Lycée polyvalent Marlioz
Chemin du lycée, Aix les Bains, France
tel.: + 33 479352509
e-mail: ce.0730003g@ac-grenoble.fr
Zespół Szkół w Przecławiu
Przecław 27A, Przecław, Poland
tel.: + 48 913117608
e-mail: sekretariat@szkolaprzeclaw.pl
Zernike College
Westerse Drift 98, Haren, Netherlands
tel.: + 3150 4065730
e-mail: info@zernike.nl
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Цели и задачи:
Обогатяване на познанията за география, история, икономика и
култура на Европа през 20 век; Подобряване на езиковите и компютърни умения; Запознаване с предизвикателствата, пред които
е изправена Европа през 21. век. Задачи: Изучаване на Първата и
Втората световна война, демокрация и диктатура, Студената война,
разлики между Западна и Източна Европа, падането на границите,
миграция.
Дейности:
Първа работна среща в Екс ле бен от 21 – 26.11.2011: представяне на държавите и образователните системи чрез компютърни
презентации. Дискусия върху отделните образователни системи.
Втора работна среща във Вилнюс от 05 – 09.03.2012: Презентация
за участието на България в Балканската война; Превод на мемоара
„Тъжен спомен за Балканската война“ на Илия Матакиев; Презентация за спасяването на евреите през Втората световна война; Превод на „Спомени за годините на Холокоста“ на Самуел Ардитиус,
интервю с Анета Насим Ешкенази и обобщаване на информацията
от исторически и документални книги и статии, прочетени за тази
цел; Анализиране на книгата на Герт Мак „В Европа“; създаване на
художествен разказ за живота в София в началото на 20 век; Създаване на страницата its.zernike.nl за обмен на информация.
Очаквани резултати:
Като резултати от извършената дотук работа по проекта може
да посочим по-задълбоченото опознаване на нашата история посредством спомените на очевидци в събитията, разгръщането на
творческия потенциал на учениците, ползотворния диалог между
партньорите и обогатяване на нашите знания за тези европейски
държави – тяхната история, култура и литература.

Име на проекта: Европейските деца
		 изработват играчките си
Номер на договора: 2011-1-ТR1-СОМ06-24059 6
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Учители, деца и родители
Цели и задачи:
Осигуряване умствено, социално, емоционално и психомоторно
развитие на речта чрез натрупване на опит, използването на въображението на децата при изработване на играчки.
Задачи:
1. Развитие креативността;
2. Заздравяване връзката между учители, деца и родители;
3. Децата да се учат да са прагматични, следвайки пътя – идея,
намиране на средствата за изпълнение, финализиране.
Дейности:
1. Организиране на изложби на играчките изработени от деца,
учители и родители във всяка държава; 2. Изработване на играчки
с деца със СОП, деца от домове и други ДГ; 3. Изработване на брошура, в която да се представят пътуванията и работата на децата и
родителите; 4. Изработване на играчки от рециклирани материали
и подаряване на родителите за Нова година; 5. Записване на историите на играчките в книга; 6. Да се направи музей на играчките; 7.
Част от изработените играчки се подаряват на деца от ДГ в райони
с неблагоприятни икономически условия – домове.
Очаквани резултати:
1. Построяване на работилница;
2. Представяне на проекта пред други ДГ, училища и домове за
деца сираци;
3. Изложение на играчките;
4. Изработване на костюми от рециклирани материали за танци
на децата;
5. Поправяне на стари играчки и драматизация с тези играчки, записване на видео клип и представяне пред участниците в проекта;
6. Книга за история на играчките;
7. Записване на Новогодишно тържество, драматизация, изпълнена от учители с играчки, направени от деца на диск, който ще
бъде качен на уеб сайта на проекта.

Контактна информация:
Координатор:
ОДЗ 10 „Радост”
Видин, 3700, ул. „Горазд” 67
тел.: + 359 894 48 90 56
e-mail: val28g@abv.bg
Партньори:
CUKUROVA ABDULLAH CEM TURHAN
ANAUKULU
Turkey, Adana Huzurevleri Mh. 80. Yil Blv.
No:28 Cukurova
tel.: + 90 322 23 98199
e-mail: emindogan64@hotmail.com
C.E.I.P. No 7
Spain, Villarrobledo (albacete)
Alfarerias altas street, 18.
tel.: + 34 967 14 51 25
e-mail: cooperalic@hotmail.com
Predszkole Z Oddzialami
Integracyjnymi nr 37
im. Juliana Tuwima
Poland, Rybnik, Sw. Maksymiliana 24
tel.: + 48 324396321
e-mail: alicja.bochenek@elho.pl
Kerekerdo Napkozi Otthonos Owodai
Tagintezmeny
Hungary, Erdotelek Bajcsy Zs. U. 11-13.
tel.: + 36 06 36 496 051
e-mail: bakondiandi@gmail.com
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Име на проекта: Земята е нашият дом. Изучаваме миналото,
		 грижим се за настоящето и бъдещето.
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Контактна информация:
Координатор:
НУ „Любен Каравелов”
ул. „Любен Каравелов” №9, Нова Загора
обл. Сливен, България
тел.: + 359 457667184
e-mail: l_karavelov_nzschool@abv.bg
Партньори:
Katolickie Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jadwigi Królowej
ul. Św. Jadwigi Królowej 5, Sandomierz, Poland
tel.: + 48 158327809
e-mail: sr.annadabrowska@gmail.com
Akincilar Primary School
Akıncılar Kasabası Altınekin, Konya, Turkey
tel.: + 90 3326380003
e-mail: canertaymis@gmail.com
Scoala cu cls. I - VIII nr. 199‘ ‘Alexandru
Ioan Cuza
Bd. Nicolae Grigorescu 14 A,
Bucharest, Romania
tel.: + 40 21.324.39.70
e-mail: scoala199@hotmail.com
C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen
C/ Escuela, nº6, Barrio del Castillo,
Marbella, Spain
tel.: + 34 951270920
e-mail: 29006684.averroes@juntadeandalucia.es
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LLP-2011-COM-MP-053
Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева аудитория са учители и ученици в НУ „Любен Каравелов“
Нова Загора, родители и общественост.

Име на проекта:

Аз обичам европейския фолклор

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-060
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители, възрастни доброволци

Цели и задачи:
▪ Подготовка на учениците за учене през целия живот, като се
предоставя качествено образование и обучение;
▪ Създаване на училище – желана територия за всички ученици;
▪ Придобиване на основни умения и ключови компетенции за
живот и личностно развитие на учениците, опознаване разнообразието на европейските култури, езици и осъзнаване на националната ни идентичност.

Цели и задачи:
• Всеки партньор да осъзнае културното си наследство по отношение на фолклора;
• Създаване на илюстрована книга и уебсайт;
• Интегриране на резултатите от проекта в училищната програма, да се упражняват чужди езици, да се създадат здрави социални
основи за всички ученици /със специални нужди, от малцинствата
и от семейства с ниски доходи/.

Дейности:
Дейностите са заложени в плана на училището и са приоритетни
за клубовете по интереси в училище. Ученици, родители, учители
заедно се включиха активно при осъществяването на: фото конкурса ”В училище е интересно”, в празника на здравословното хранене, в благотворителната акция по повод „Световен ден за борба
с бедността”, в откритите художествени ателиета на тема „Как да
пестим енергия”, „Водата е извор на живот”. Голям интерес и активност предизвика подготовката и изнасянето на открита изложба
„Природата е извор на вдъхновение”, представяща творби от природни материали на талантливи ученици. В училище се проведоха
Еко фестивал, празник на талантите и „Голямото четене” поредицата „Милиард зелени действия”, рисунка на асфалт на тема „Моето
щастливо детство”.

Дейности:
Изработване план за развитието на проекта и запознаване
с партньорите. Създаване на общ уебсайт и лого на проекта. Изработване на кът „Коменски” във всяко училище. Показване на
традиционни фолклорни костюми, песни и танци от всяка страна
партньор. Учениците изследват историческото развитие на традиционния фолклор. Подготвяне на илюстрована книга и CD за европейския фолклор. Провеждане на анкета и резултати. Представяне
пред публика на фолклорни песни и танци. Подбиране и представяне на пословици, поговорки, легенди и приказки. Изработване
на речник с най-често срещаните изрази на езиците на страните
партньори. Запознаване на обществеността с резултатите и продуктите на проекта чрез медиите.

Очаквани резултати:
Дейностите водят до разширяване на житейски и професионален опит, информираност, повишаване на знанията за европейските страни, за традициите, ценности, социално – културното ни многообразие, повишаване на личната мотивация за учене през целия
живот, повишаване на квалификацията на учителите, мотивацията
им за по-активна дейност и участие в живота на съвременна Европа. Учители и ученици усвояват нови компетенции за сътрудничество, взаимопомощ, взаимодействие, уважение, толерантност.
Усъвършенстват уменията си за работа в екип, за социално общуване и използват нови технологии.

Очаквани резултати:
Уебсайт по проекта с раздел за всеки партньор. Кът „Коменски”
във всяко училище. Публикация на традиционни приказки, легенди, пословици, поговорки. Представяне пред публика на фолклорни песни и танци от всеки партньор. Книга и CD с традиционна
фолклорна музика и танци. Участие във фолклорни фестивали.
Видеофилм по проекта. Пропагандиране на проекта чрез медиите.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Антон Попов”
2850 гр. Петрич, ул. „Тетово”8
обл. Благоевград, България
тел.: + 359 74556158
e-mail: sou_anton_popov@mail.bg
Партньори:
ŞİRİNEVLER MEHMET ŞEN İLKÖĞRETİM
OKULU
34510 Kazımkarabekir Cad.Okul Sok.No:5
Bahçelievler/İSTANBUL Turkey
tel.: + 90 2125527800
e-mail: cananyucelkan@hotmail.com
Escola Artur Gonçalves - Torres Novas
2350 - 536 Avenida Sá Carneiro - Torres
Novas, Portugal
tel.: + 351 249 830 690
e-mail: esagtn@mail.telepac.pt
Gimnazjum imienia Sułkowskich w
Rydzynia
64-130 Rydzyna,Wolności 14ª, Poland
tel.: + 48 655297992
e-mail: gimrydzyna@poczta.onet.pl
I.C. Alighieri Formia-Ventotene
04023 Formia, Via Divisione Julia, 62, Italy
tel.: + 39 0771 21086
e-mail: LTMMO4300Q@istruzione.it
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Име на проекта: Европейски тийнейджъри,
		 говорещи чрез изкуство

Контактна информация:
Координатор:
Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров”
Горна Оряховица, ул. „А. Страшимиров” 44
тел.: + 359 618 26856, e-mail: pgjpt_go@abv.bg
Партньори:
Emlakbank Süleyman Demirel
Anadolu Lisesi
Turkey, İzmir, 2040/4 Sk. No:11 Karşıyaka
tel.: + 90 2323244344, 967436@meb.k12.tr
Kossuth Lajos Gimnázium,
Szakközépiskola, Kollégium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Hungary, Sátoraljaújhely, Deák út 10
tel.: + 36 47 321 322; e-mail: gimnazium@
kossuth-saujhely.sulinet.hu
Horten Videregaaende Skole
Norway, Horten, Skippergata Postboks 365
tel.: + 47 41469254, e-mail: hvgs@vfk.no
Escola Básica e Secundária da Bemposta
Portugal, Portimão, Sítio da Bemposta - Portimão
tel.: + 351 282244400
e-mail: agrupa.bemposta@gmail.com
Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła
Karola Sanguszki
Poland, Lubartów, Ul. Chopina 6
tel.: + 48 81 855 01 10
e-mail: sekretariat@zs2.lubartow.pl
LICEUL TEORETIC “TRAIAN”
Romania, Deva, Str. Titu Maiorescu, nr.30
tel.: + 40254220975, e-mail: lictraian@upcmail.ro
IIS Ettore Majorana
Italy, Avezzano, Via Aldo Moro, 1
tel.: + 39 086322570, e-mail: itisaz@tin.it
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Номер на договора: 2011-1-TR1-COM06-24694 8
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
Създаване на възможност на ученици от различни националности да си взаимодействат, използвайки артистичния език, умения в
областта на ИКТ и възприемане на стойността на сътрудничеството. Обогатяване знанията относно разнообразието на европейските култури и преодоляване предразсъдъците и стереотипите.
Дейности:
• Изготвяне на въпросник за опознаване и споделяне на резултатите от всяко училище;
• Изготвяне на кът и информационно табло;
• Създаване на уеб страница в страницата на всяко училище;
• Изготвяне на идеи за лого на проекта;
• Презентация „Моята страна, моят град и моето училище”;
• Дискусия на тема „Графитите изкуство или вандализъм са?“;
• Рисуване на графити;
• Музикално обучение;
• Презентация: „Музиката в моята страна”;
• Дискусия на тема: „Какъв би бил животът ни без изкуство“;
• Обучение по танци и презентация: „Танците в моята страна”;
• Дискусия на тема: „Какви са общите ценности на европейските
страни?”;
• Театрално обучение;
• Изготвяне на презентация: „Киното и театъра в моята страна”;
• Дискусия: ”Как сапунените филми въздействат на нашия живот?”.
Очаквани резултати:
Лого на проекта; Графити, живопис и фотография изложба: „Различни цветове, една голяма картина на Европа”; Уеб сайт на проекта; Плакати на проекта; Тениски на проекта; Международен музикален фестивал „Стоплящи сърцето мелодии от Европа”; Многоезичен речник на изкуството; Международен фестивал на танците:
„Това е начинът, по който танцувам”; Международен фестивал на
театъра: „Да се чувствам или не”; Електронна книга на проекта; Арт
календар за 2014 година; DVD на проекта.

Име на проекта:

За математиката граници няма

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-025
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
• Да се повиши качеството на преподаване по математика в училищата партньори;
• Да се повишат комуникативните умения на участниците в проекта;
• Участниците в проекта да обогатят познанията си за бита, културата, природните и историческите забележителности на страните
участнички в проекта;
• Да се стимулира използването на английски език в реални комуникативни ситуации.
Дейности:
1. Екип за ръководене на проекта;
2. Организационна визита за уточняване дейностите по проекта;
3. Представяне проекта пред училищната общност;
4. Следване календара на дейностите – Коледни математически
картички, видеоконференция, оригами – изработване на фигурки, решаване на задачи с GeoGebra, празнуване рождения ден на
числото Пи, семинарни занятия с учители, изготвяне на брошура
„Математически фолклор”.
5. Съставяне на фоторазказ за видеоконференцията, изготвяне
на различни презентации, изложби и костюми за тържества, срещи
с ръководства на общини.
Очаквани резултати:
• Сайт на проекта: mathematicscomenius.blogspot.com;
• Лого на проекта и математически Коледни картички;
• Тематична разработка на урок по математика с приложение на
GeoGebra;
• Фоторазказ от видеоконференцията и кулинарни изложби;
• Сценарий за тържество, фото табла, плакат, изложба на рисунки
и предмети, презентации, брошура „Математически фолклор“ със
задачи от страните партньори; CD и снимков материал.

Контактна информация:
Координатор:
Природо-математическа гимназия
„Академик Иван Ценов”
3000 Враца, бул. „Демокрация” № 18
тел.: + 359 92 624169
e-mail: pmg_vratsa@abv.bg
Партньори:
Zespół Szkolno-Przedszkolny in Słowik
ul. Podlaska 4 , Słowik, Wrzosowa, POLAND
tel.: + 48 343275523
e-mail: zspslowik@onet.eu
Základná škola s materskou
školou,Dubnica nad Váhom
Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom,
Slovakia
tel.: + 421 42 4422875
e-mail: zscentrum3.dca@zoznam.sk
Instituto de Enseñanza Secundaria
Saavedra Fajardo
Avda San Juan de la Cruz nº8, Murcia, SPAIN
tel.: + 34 9668258366
e-mail: 30006173@educarm.es
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
Ресурсен център за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание
на деца и ученици със специални
образователни потребности
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” 183 ет.1
тел.: + 359 42264188
e-mail: rcenter_sz@abv.bg
Партньори:
vzw De Brug Beringen
BE - BELGIUM, Beringen, Maasheide z/n,
BE22 - Prov. Limburg (B)
tel. : + 32 011 42 63 28
e-mail: info@debrugberingen.be
Mytylschool de Regenboog
NL - NETHERLANDS, Haarlem, Fred.
Hendriklaan 73
tel. : + 31 023-5283722
e-mail: info@deregenbooghaarlem.nl
Scoala Speciala Nr. 7
RO - ROMANIA, RO32 - Bucuresti - Ilfov, Str.
Surorilor 4, sect 1
tel. : + 40 216673995
e-mail: scoalaspeciala7@yahoo.com
SonnenSchule SPZ-ASO Amstetten
AT - AUSTRIA, Amstetten, Siedlungsstraße 4
tel. : + 43 7472 68355
e-mail: direktion@sonnenschule.at
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Circus Comenius

Име на проекта:

Призмата – светлина за мира

Номер на договора: 2011-1-BE3-COM06-03642 5
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Учители на деца със специални образователни потребности

Номер на договора: 2011-1-TR1-COM06-24593 4
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
Целта на проекта е да насърчи интеркултурното образование
и интеграция на ученици със специални потребности от страните
участници по проекта.
Задачите са съвместни дейности между специални учители и
обмен на практики между различни групи деца със специални потребности под формата на циркови активности и материали.

Цели и задачи:
▪ Да създаде познание за културните и исторически места.
▪ Да предаде културното и историческо наследство на следващото поколение и да създаде национална идентичност.
▪ Да покаже, че предразсъдъците и негативизмът не водят до
нищо добро.
▪ Да съдейства за създаването на един по-добър, човечен и разумен свят.
▪ Да окуражаваме учениците да общуват на чужд език. Учителите
да постигнат нови умения чрез сравнения.

Дейности:
Дейностите по проекта включват: формирането на циркова трупа с участници учители и деца и от участващите училища. По време на отделните мобилности, а и извън тях се реализират циркови
представления, за които е необходимо да се подготвят определени
материали и игри. Избират се циркови роли за всеки участник. Допълнително, като продукт, се предлага картинен речник с циркови
герои и материали на различните езици на страните участници. На
звуков файл се записват деца от различните страни как произнасят отделните думи. Чрез представленията и цирковите герои се
дава възможност да се постигне интеркултурен диалог между децата, включително и да се повиши тяхната езикова компетентност.
Дейността на българските участници е свързана и с разработка на
цялостен динамичен сайт на проектните дейности.
Очаквани резултати:
▪ В резултат на дейностите ние разполагаме с картинен и звуков
речник на близо 50 думи с различни циркови герои и материали
на 5 езика.
▪ Имаме изградени циркови отбори във всяка страна и създадени връзки между специалните учители, включително и между такива, неприсъстващи на мобилностите.
▪ Създаден е сайт: www.circuscomenius.eu.
▪ Разполагаме с дневник на пътуванията на нашия клоун Кико,
който обикаля всички страни участници и описва своите приключения.

Дейности:
Сформирахме екип. Представихме в презентации училището,
миналото, извънкласните форми, учебния процес, образователната система. Визита Турция – създадохме кът и с DVD представихме
на семинар срещата. Информацията бе публикувана на сайта на
Община Сливен, „Канал 6” отрази проекта. Избрахме лого. Визита
Лондон – учениците подбраха песни, танци, носии от различни
фолклорни области и включиха в презентации. Ученик в народна носия изпълни песни. Визита България – пролетни празници и
обичаи с DVD представихме срещата пред колектива. Децата изработиха презентации. Организирахме ателие и научихме гостите да
изработват мартеници и боядисват яйца, срещи с кмета и областния управител. Танцовият състав изнесе концерт. Информацията
публикувахме в интернет.
Очаквани резултати:
• Изработихме презентации за Сливен за образователната система в България; За училището;
• За пролетните празници и обичаи в България;
• За българските фолклорни песни и танци;
• Изработихме флаер с информация за визитите издадохме вестник „Звънче” с цел популяризиране на проекта, отпечатахме речник и разговорник – „Да говорим на български”.

Контактна информация:
Координатор:
ОУ „Христо Ботев”
гр. Сливен, ул. „Московска” 6Б
тел.: + 359 44 622883
e-mail: school.hbotev@abv.bg
Партньори:
Gulsehir Anadolu Lisesi
Karavesir Mahallesi Kizilirmak Sokak
Nevsehir, Turkey
tel.: + 903844113132
e-mail: nuhkorkmaz1971@gmail.com
Stredna odborna Skola
Komenskeho 16 Lipany
tel.: + 42151880011
e-mail: soup-riaditel@lonler.sk
Zespol szkol Ponadgimnazialnych
JANA PAWLA, Poland
tel.: + 48184715443
e-mail: sekretariat@krynica.szkola.pl
10 T.E.E.Eidikis Agogis Neas lonias
Magnesias, Volos Greece
tel.: + 302421041673
e-mail: e_tigra@yahoo.co.uk
Bismarckshule Elmshorn Germany
tel.: + 49 4121 9084010
e-mail: c.cords@bismarckschule-elmshorn.de
Mossbourne Community Akademy
Hackney London
tel.: + 44 20 8525 5200
e-mail: adavis@mossbourne.hackney.sch.uk
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Име на проекта: Осъзнали културните си корени,
		 градим многоцветна Европа

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Ангел Каралийчев”
ул. „Дончо Узунов” 13, 5150 Стражица
тел.: + 359 6161 2027
e-mail: strsou@mail.bg
Партньори:
Gimnazjum nr 1
Sportowa 1, 42-500 Będzin, Poland
tel.: + 48 32 267 72 58
e-mail: gim1@bedzin.eu
Neustadt-Sekundarschule Weißenfels
Novalisstraße 11, 06667 Weißenfels, Germany
tel.: + 493443205036
e-mail: joerg.lichtenfeld@lvwa.sachsenanhalt.de
Trondheim International School
Festningsgata 2,7014 Trondheim, Norway
tel.: + 47 73514800
e-mail: office@this.no
Scoala Gimnaziala Nr 22 “Dimitrie
Cantemir”
Zidarilor 5,800856 Galati, Romania
tel.: + 40 236324244
e-mail: scoala22gl@yahoo.com
Nuh Çimento Vatan İlköğretim Okulu
Cumhuriyet Mah. Karanlıkdere Mevkii, Yukarı
Hereke, Körfez,41780 Kocaeli, Turkey
tel.: + 90 262 515 04 14
e-mail: 890947@meb.k12.tr
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Име на проекта:

Човек

Номер на договора: LLP-2011-CОM-MP-104
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители, местна общност.

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

2011-1-IT2-COM06-25148 2
Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Деца и ученици, учители, студенти, културни институции,
възрастни доброволци (родители на деца)

Цели и задачи:
Запознаване с историята на партньорските държави, с исторически събития, свързани с тях, с историческите места на регионите;
Засилване на интереса на учениците към историята и нейното влияние върху настоящето; Откриване на връзката между историята и
културата на своята държава и другите страни; Обмяна на методи
на преподаване на история; Развиване на езикови умения, свързани с проекта.

Цели и задачи:
Да съчетае различни култури на страни, които граничат с европейските морета и Атлантика за постигане на:
Колективно планиране на работата за свързване на различните
култури;
Индивидуално планиране на партньорските продукти, придаващо им хомогенна форма;
Организиране на съвместни събития по време на мобилностите.

Дейности:
Създаване на информационно табло; Създаване на презентации
на: държавите партньори, съвременни методи и техники на преподаване на история, най-известни исторически паметници в държавите партньори, съвременни музеи, видни исторически личности,
националните празници, традиционни обичаи, традиционни дрехи
и музикални инструменти, фолклорни обичаи; Изложба на родословни дървета, проучване на забравените исторически паметници, както и на паметници на културното наследство; Събиране на
информация за стари занаяти; Проучване на миграционни процеси в Европа; Организиране на бал в стар стил; Търсене на общи
думи между езиците на партньорските държави; Организиране на
възстановка на историческо събитие; Подготовка на обща брошура и филм на методите за преподаване на история.

Дейности:
Интерактивни, с фокус към различни общности; Към деца; Практически: за развитие на нагласи за равенство, отговорност и възможности за творческа изява и активни взаимоотношения; Дейности в „Студио по интереси“ и „Лингвистична лаборатория“; Интеграция на дейности за общуване с книгата в учебната програма.
Към учители: Създаване на екип. Актуализиране и обогатяване на
учебното съдържание. Ежедневна комуникация чрез социални и
дигитални мрежи Facebook, eTwinning, блог, wikispace; Към родителите: Дейности в библиотеката, занималнята и извън тях. С културни институции: срещи, посещения, събития; Медии: Мониторинг
върху напредъка на проекта; Местна власт: Разпространение на
добри европейски практики за сътрудничество; Студенти: Адаптиране на подготовката към изискванията на пазара на труда.

Очаквани резултати:
Учениците ще познават училищата и регионите на партньорските държави; ще опознаят историята на родовете си; ще преоткрият
забравените исторически паметници на партньорските държави;
Ще знаят за паметниците на културното наследство; Ще се запознаят с историческите личности на партньорските държави; Ще открият сходствата в традиционните занаяти; Ще се запознаят с официалните празници, както и с начина, по който техните съученици
прекарват ваканциите си; Ще научат за миграционните процеси в
Европа; За обичаите и традициите на партньорските държави; Ще
осъзнаят важността на историческото наследство.

Очаквани резултати:
Създаване на екип; Информиране на широки обществени слоеве, местна власт, културни институции, родители, медии; Създаване на „Comenius corner”; Изложба, книга и филм „Моята първа археологическа експедиция“; Създаване на проект H.U.M.A.N. BEING
в eTwinning, wiki, блог, група във Facebook; Срещи с гости в библиотеката; Обогатяване на библиотечния фонд; Съвместна работа по
книги H.U.M.A.N. BEING; Интегриране на проекта в учебното съдържание; Презентации, рисунки, песни, книги, дискове и публикации;
Представяне на регионални, национални и международни форуми;
Осъществяване на транснационални мобилности.

Контактна информация:
Координатор:
ЦДГ 2 „Юнско въстание”
ул. „С. Румянцев” 41, 5800 Плевен
тел.: + 359 64 870019
e-mail: kirilova_cdg2@abv.bg
Партньори:
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO
STORICO
Via della Colonna 1 50121 Firenze Italy
tel. : + 39 055 234 1337
e-mail: FIIc84400e@istruzione.it
COLEGIO LA FONTAINE
Plaza de la Concordia n0 13 46100 Ville
Burjasot ES52 Cominidad Valencia SPAIN
tel. : + 34 963 631 790
e-mail: fontaine@telefonica.net
Yenituran İlköğretim Okulu (Yenituran
Primary School, Ankara)
Samanyolu cad. No 70 İskitler Altındağ
ANKARA 06060 Ankara Orta Anadolu Turkey
tel. : + 90 312 341 36 79
e-mail: 288193@meb.k12.tr
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Име на проекта:

Детство като приказка

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-022
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Деца, учители

Цели и задачи:

Контактна информация:
Координатор:
ОДЗ „Радост”
ж.к. „Дъбника”, гр. Враца
тел.: + 359 88 557 6758
e-mail: odz_4_vratsa@abv.bg
Партньори:
Pre-primary School Rovinari - Romania
RO41-Sud-Vest Oltenia
tel.: + 40 253372072
e-mail: maria_pasarin@yahoo.com
Ataturk 100 yil Ilkogretim Okulu Turkey
Haci ishak mahallesi 249 sokak no:22
Akhisar/ Manisa
tel.: + 90 2364143518
e-mail: ayse_cakir84@yahoo.com
Tunderkert Ovoda - Hungary
Rakoczi u. 5.
tel.: + 36 06-36/488-166
e-mail: tunderkertovikapolna@freemail.hu
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▪ Обмен на добри практики между участващите партньори;
▪ Придобиване на иновативни методи на преподаване, за да развият способността на децата на говорене, творческото мислене и
памет;
▪ Проучване на европейските стари приказки и опознаване националната идентичност на всяка страна, участваща в партньорството.
Дейности:
▪ Споделяне на национални приказки между партньорите, интерактивен пъзел;
▪ Обмен на добри практики;
▪ Създаване на нови приказки;
▪ Създаване на книга, съдържаща стари Европейски приказки;
▪ Ръководство „Европейски добри практики в детските градини“;
▪ Създаване на въздушни балони с изображения на извършените
дейности и имената на партньорските страни.
Очаквани резултати:
Създаване на книги, интерактивни пъзели, изложби, драматизации, костюми на герои от приказките, семинари.

Име на проекта: Фолклорът и танцът срещу тормоза
		 и насилието
Номер на договора: 2011-1-BG1-COM06-02461
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
▪ Да предпазим подрастващите от насилието във всичките му
форми и степен;
▪ Да изграждаме у учениците умения за решаване на конфликти
и тяхното хармонично преодоляване.
▪ Чрез многокултурния диалог да насърчаваме участниците в
проекта да изучават чужди езици;
Да се запознаят с културното наследство на страните партньори;
▪ Да ценят и уважават чуждите традиции и гледни точки в процеса на общуване.
Дейности:
1. Оповестяване на нашето участие в проекта чрез информационна табела пред входа на училището и чрез местните медии –
вестници „Козлодуй днес”, „Конкурент” и телевизия „Виж Козлодуй”;
2. Онлайн въпросници за тормоза и насилието – причини, разрешаване и други;
3. Изработване лого на проекта;
4. Три срещи на партньорите в Турция, Полша, Словения;
5. Изучаване на фолклорните танци на съответните народи;
6. Познавателни викторини, екскурзии.
Очаквани резултати:
1. Съвременна форма за превенция на тормоза и насилието сред
учениците чрез мотивиране и насочване към дейности с връстници от европейските страни;
2. По-мотивирано изучаване на английски език;
3. Оценява се многообразието на Европейската култура. Обогатяват се знанията за страните партньори;
4. Умения за общуване в социална мултикултурна среда.

Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно
училище „Христо Ботев”
гр. Козлодуй 3320, ул. „.Аспарух” 5
тел.: + 359 973 8 08 70
e-mail: hr.botev.46@abv.bg
Партньори:
Vohma Gumnaasium
Estonia
tel.: + 372 437 7552
e-mail: vkoolakool.vohma.ee
Carsamba Teknik ve kiz Meslek Lisesi
Turkey
tel.: + 90 362 833 1014
e-mail: 195943@meb.k12.tr
Solski center Slivenj Gradec Sredna
Economska Sola
Slovenia
tel.: + 3862 8846501
e-mail: tatjana.tovsak@-sc.net
Gimnazjium imenia Armii Krajowej v
Zorawinie
Poland
tel.: + 487 13165067
e-mail: pracownia 1@po.pl
Istituto Professionale di stato per
I`industria e I`Artigianato Galileo
Galilei, Italy
tel.: + 39 093425449
e-mail: clri01000n@istruzione.it
Scoala generala cu clasele 1-8
„Gheorghe Banea“
Romania
tel.: + 40 240571004
e-mail: scoalaghbanea_macintI@yahoo.com
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Име на проекта:

Националните паркове на Европа

Номер на договора: 2011-1-PL1-COM06-19324 2
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Иван Вазов”
гр. Сопот, ул. „Ганчо Попниколов” 34
тел.: + 359 3134 2430
e-mail: sousopot@abv.bg
Партньори:
Prywatne Salezjańskie Liceum
Ogólnokształcące
Młodych Techników 17
53-647 Wrocław, POLAND
tel.: + 48 71 373 45 31
e-mail: liceum-wroc@salezjanie.pl
Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi
Yeni Etlik Caddesi No:194 Keçiören, 06010
Ankara, Turkey, tel.: + 90 312 325 14 00
e-mail: fkmalisesi@gmail.com
Graditeljsko-geodetska škola Osijek
Drinska 16a, 31000 Osijek, Croatia
tel.: + 385 31 274-500
e-mail: ss-osijek-509@skole.t-com.hr
Panevėžio „Verdenės“
pagrindinė mokykla
Parko 41, 5300 Panevezys, Lithuania
tel.: + 370 45 518133
e-mail: rastine@verdenes.panevezys.lm.lt
Pusztamérgesi Középiskola, Szakképző
Iskola és Kollégium, a Bedő Albert
Középiskola, Erdészeti Szakiskola és
Kollégium Tagintézménye
Ifjúság tér 1, H-6785 Pusztamérges, Hungary
tel.: + 36 62 286 970
e-mail: titkarsag@pmki.sulinet.hu
CONVITTO NAZIONALE „R. CORSO“
CORREGGIO
VIA BERNIERI 8, 42015 CORREGGIO, ITALY
tel.: + 39 0522 692318
e-mail: info@convittocorreggio.net
Privatna jezično-informatička
gimnazija „Svijet“
Kačićeva 3b, 10000 Zagreb, Croatia
tel.: + 38514873957
e-mail: ss-zagreb-615@skole.htnet.hr
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Цели и задачи:
Целта на проекта „Националните паркове на Европа” е сравняването на флората и фауната на национални паркове на страните
партньори. Учениците ще събират информация и знания за националните паркове на страните партньори и ще извършват проучвания на растителното и животинско биоразнообразие на парковете.
Дейности:
1. Сравняване на флората и фауната на по един избран парк, намиращ се в страните партньори; 2. Създаване на речник с имена от
флората и фауната на парковете на всички езици на партньорството и на английски език; 3. Събиране на информация за национални
паркове от страните партньори; 4. Обмяна на идеи между учениците от различните страни; 5. Организиране на училищни състезания
и викторини по темите за националните паркове; 6. Създаване на
уеб страница на проекта; 7. Провеждане на интервюта, въпросници и анкети сред учениците, с цел изследване на техните мнения,
знания и загриженост относно значението и важността на националните паркове.
Очаквани резултати:
По време на четирите срещи по проекта ще бъдат проучени и
сравнени флората, фауната, законите и правилата в съответните
национални паркове. Участниците в мобилностите ще посетят четири от националните паркове, ще участват в срещи с официални
лица, работни ателиета и дискусии по темите на проекта.
Активно функционират уеб страница и Facebook група, посветени на проекта.

Име на проекта: Изкуствата и музиката
		 в (Интер) културното общуване
Номер на договора: LLP-2011-COM- MP-110
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
Цел да утвърди интеркултурното образование сред учениците,
учителите и местната общност като част от активното европейско
гражданство.
Задачи: Да разберем обединяващата роля на изкуствата сред
младите европейци; Да утвърждаваме общи европейски ценности; Да насърчаваме доброволците; Да подобрява учебния процес
и развитието на комуникативните способности (включително и на
чужд език).
Дейности:
Дейностите по проекта включват: обмяна на опит чрез срещи в
партньорските училища; Разработване на педагогически материали – „Педагогически куфар”, „Отворена книга”, програми за специфични национални обичаи и празници, разни продукти – брошури,
презентации на партньорите, листовки и други; Междукултурно
учебно портфолио с модели на добри практики, нови методи и
интерактивни дейности; Организиране на симпозиум. Резултатите,
примерите на добри практики и крайните продукти ще се представят пред партньорите. Дейностите по проекта ще бъдат включени
както в нормалната учебна програма, така и в образователните извънкласни форми.
Очаквани резултати:
За учениците: намиране общото между европейските ценности и националните ценности; Разширяване на знанията им за европейските страни и култури; Развитие на европейски ценности;
Повишаване на мотивацията им за изучаването на чужди езици;
Предотвратяване на ксенофобски и расистки нагласи; За учителите: обмен на методи, стратегии, педагогически материали, модели
на добри практики; За училищата – засилено сътрудничество, фокусирани върху европейското измерение на образованието.

Контактна информация:
Координатор:
ОУ „Св. Кирил и Методий“
Хасково, ул. „Цар Страшимир” 37
тел.: + 359 38 668288
e-mail: kiril_imetodiy@abv.bg
Партньори:
Scuola Primaria Secondo Circolo
P.zza Don Bosco 85029 Venosa Italy
tel.: + 39097231398
e-mail: pasqualecovella@tiscali.it
Akıncılar Mahallesi Ahmet Haşhaş
İlköğretim Okulu
Akıncılar Mahallesi Sözer Sokak No:8
Selçuklu/KONYA, Turkey
tel.: + 903322450587
e-mail: akincilarahmethashasioo@gmail.com
Scoala cu Clasele I-VIII Nr. 10 „Mihail
Sadoveanu“
Str. Victor Babes, No.1, Vaslui,Romania
tel.: + 40335410994
e-mail: sc10ro@yahoo.com
Zuidwalschool
Lepelstraat 6, The Hague,NETHERLANDS
tel.: + 31703633650
e-mail: info@obszuidwalschool.nl
VIMS-International Meridian School
M. Daukšos g. 7, Vilnius, LITHUANIA
tel.: + 37052728725
e-mail: info@vims.lt
Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów
Os. Jagiellonskie 128,Poznan, Poland
tel.: + 480618765617
www.gm23.inea.pl
I.E.S. Bajo Guadalquivir Avda
José Viel s/n Lebrija (Sevilla), SPAIN
tel.: + 34955839730
e-mail: 41009822.averroes@
juntadeandalucia.es
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Име на проекта:

Повече спорт за добро здраве

Номер на договора: 2011-1-BG1-COM06-04949 1
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
Да убедим подрастващите в ролята на спорта за здравето и хармоничното развитие. Да популяризираме ролята на спорта, като
превенция срещу всички форми на рисково поведение. Да покажем, че спортът има важна роля за формирането на социални качества. Да включим повече ученици в спортните мероприятия и да
обменим идеи с партньорите, за да привличаме повече ученици в
извънкласните спортни дейности.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Петко Рачов Славейков”
гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”
тел.: + 359 361 6 5907
e-mail: slaveikovkj@abv.bg
Партньори:
Realschule am Kreuzberg - Staatliche
Realschule Burglengenfeld
Kreuzbergweg 4a, Burglengenfeld,Germany
tel.: + 49 9471 80950
e-mail: Realschule.Burglengenfeld@tonline.de
Základní škola Praha 7,
Strossmayerovo nám.4
Strossmayerovo nám. 990/4, Praha 7
Prague, Czech Republic
tel.: + 420 220879796
e-mail: kyryanova@seznam.cz
Gimanzjum nr 16 im. Króla Stefana
Batorego w Krakowie
S.Konarskiego 2 30 - 049 Kraków, Poland
tel.: + 48 12 633 13 83
e-mail: gim16@bci.pl
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Дейности:
Организиране на фотоизложби. Изготвяне на анкета за спортните предпочитания на учениците и здравословния начин на живот.
Обобщаване на резултатите с диаграми и анализи. Организиране
на бал на шампионите. Провеждане на мероприятия за деня на
Земята. Издаване на вестник със статии за спорта и проектните
дейности. Изготвяне и представяне на презентации за спортните
програми, спортните отбори, състезанията и постиженията . Обмен на добри практики между учителите за привличане на повече
ученици в спортните занимания. Организиране на спортни мероприятия с участниците във всяка проектна среща. Провеждане на
интервюта с родители, ученици, учители и представители на местната общност. Изготвяне на репортажи от състезания и други мероприятия от ученици.
Очаквани резултати:
Facebook група от участниците в проекта. Фотоизложби след
всяка проектна среща. Изготвяне, провеждане и обобщаване на
анкета за спортните предпочитания и здравословния начин на
живот. Вестници със статии за спорта, спортните мероприятия, интервюта, репортажи от състезания и всички дейности по проекта.
Походи по Еко пътеки, велопоход, кръгла маса с дебати за Деня на
Земята. Презентации от всяко училище, които представят спортните програми и секции, програмите по ФВС, спортните отбори, състезанията, постиженията и други извънкласни дейности.

Име на проекта:

Списание „Европейски доброволец”

Номер на договора: 2011-1-RO1-COM06-14875 6
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
Основната цел – да подпомага, рекламира доброволчеството
като част от европейското гражданско поведение.
Да се изработи международно електронно списание с две перспективи: Теоретична информация, която включва уроци за доброволчеството, доброволчески умения.
Дейности:
Посещение на център за възрастни хора с увреждания, изработване на картички, пана, изложби. Изнасяне на поздравителни тематични концерти. Изработване на презентация за първото електронно списание.
Очаквани резултати:
Активно участие на ученици и учители в различни доброволчески дейности. Изградени умения за работа в екип и толерантно отношение към различните.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Христо Ботев”
село Арчар, област Видин
тел.: + 359 93172313
e-mail: souarchar@abv.bg
Партньори:
SCOALA CU CLASELE 1-7 NR.10
‘‘MARIA ROSETI‘‘
3, GARIBALDI STREET BUCHAREST
tel.: + 40 21 2305276
e-mail: scoala10@hotmail.com
SULTANTEPE ILKOGRETIM OKULU
SULTANTEPE MAH.HUSEYN BAYKARA SOK.
NO:29 USKUDAR - ISTANBUL
tel.: + 902163101660
e-mail: asuman.flag@gmail.com
Colegio Rodriguez Galvan
42, Guia de Isora Street
Santa Cruz de Tenerife
tel.: + 34 922221199
e-mail: 38005571@gobiernodecanarias.org
Agrupamento No3 de Escolas de Evora
Rua de Santa Clara No 2 Evora
tel.: + 351 266748970
e-mail: staclara@drealentejo.pt
Szkola Podstawowa
im. Stanislawa Polakowskiego
17, 1go Maja Street Strzyzowice
tel.: + 48 0322672121
e-mail: Martina_f@interia.pl
Istituto Tecnico
Paritario“Michelangelo“
Via Bonifazio ,2 Scordia
tel.: + 39.095.658273
e-mail: istitutomichelangelo@tiscali.it
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Име на проекта:
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Контактна информация:
Координатор:
Целодневна детска градина „Росица”
Пловдив, ул. „Явор” №29
тел.: + 359 32 642 650
e-mail: p.d.d@abv.bg
Партньори:
AuWiener Ungarischer Schulverein
Hollandstrasse 4
tel.: + 43 1 212 55 14
e-mail: ungarischer.schulverein@aon.at
BOLGÁR KÉTNYELVŰ NEMZETISÉGI
ÓVODA
BAJZA 44.
tel.: + 06202517339, 06302725549
e-mail: bolgarovi@gmail.com
Mobil Primary SchoolMobil
İlköğretim Okulu
Altıntepsi Mah. Dr.Nesibe Batıyol Sok. No: 2
Bayrampaşa
tel.: + 90 532 343 88 43, 212 565 3141
e-mail: stekguzel@meb.gov.tr
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Нека слънцето да влезе
2011-1-BG1-COM06-04947 1
Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целевите групи на проекта са деца в предучилищна възраст,
преподавателски персонал в ДГ

Име на проекта:

Свързване на култури

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-114
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители и общественост

Цели и задачи:
Създаване на успешни педагогически практики; Интеграция на
деца в предучилищна възраст в риск; Деца от малцинствени или
емигрантски семейства; Деца от семейства със социални и икономически проблеми; Предотвратяване на социалната изолация на
чрез активно участие; Предотвратяване на расизма и ксенофобията чрез развиване на социалната и гражданската компетентност в
предучилищна възраст.

Цели и задачи:
1. Междукултурен диалог между различни етноси чрез музика;
2. Приемане и разбиране на различните култури;
3. Насърчаване и мотивиране на ученици и учители в областта
на езиците.
Теми: Подобряване на езикови и ИТ умения на ученици; Езиково
разнообразие; Работа в екип; Споделяне на таланти; Междукултурен диалог; Насърчаване на общуването между ученици и учители

Дейности:
Партньорството разработва и въвежда педагогически инструменти за социално приобщаване, които да изградят социални
партньорства за интеграция, да развият социална и гражданска
компетентност, да спомогнат за културното самоопределяне, ще
стимулират културната изява и усвояването на майчиния език. Всяка партньорска организация включва активното участие на децата,
учителите и семействата.

Дейности:
Мобилности в Португалия, Хърватия, Турция. Дейности:
1. 09.2011 – запознаване на учениците с проекта. Сформирани
екипи: ИТ екип – разработване на уебсайта; Арт клуб – разучаване
на Батик; Декори за пиеса, уъркшоп за разучаване техниката рисуване върху вода „Ебрю” в Турция; Клуб фотография. Клуб Музика – вокални и инструментални изпълнения на съвременни поп и
българска народна музика; Участие в концерти; 2. Кът на проекта
– информация и снимки след всяка мобилност; 3. Създаване лого;
4. PowerPoint презентации за България и Г. „В. Левски”; 5.Конкурс за
есе; 6. Статии за проекта публикувани във в-к „Дневник”; 7. Плакат
популяризиращ проекта, с размери 40x1м. e на лицевата страна на
училището; 8. Анкета за оценяване на проекта; 9. Комуникацията
чрез e-mail, скайп и видео конференции; 10. Подготовка на многоезичен речник и CD с песни.

Очаквани резултати:
Създаване на успешни педагогически практики; Интеграция на
деца в предучилищна възраст в риск: Деца от малцинствени или
емигрантски семейства; Деца от семейства със социални и икономически проблеми; Предотвратяване на социалната изолация на
деца в неравностойно положение чрез активно участие на деца,
родители и учители във всички фази на проекта; Предотвратяване
на разрастването на дискриминационните нагласи, расизма и ксенофобията чрез развиване на социалната и гражданската компетентност в предучилищна възраст.

Очаквани резултати:
1. Създаване на уебсайт на проекта; 2. Лого на проекта; 3. Уебсайт
– http://linking-up.art.optinet.bg; 4. Видео конференции; 5. Арт клуб
и клуб по фотография; 6.Фото изложба; 7. Декори за пиесата „Ромео
и Жулиета” на Шекспир; 8. Кът на проекта; 9. PowerPoint презентации за гимназията и България; 10. Участие в концерти; 11. Конкурс
за есе; 12. Плакат с размери 40х1м. на лицевата страна на училището; 13. Статии във в-к „Дневник”, Ямбол.

Контактна информация:
Координатор:
Гимназия „Васил Левски”
гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър”12
тел.: + 359 46 661990
e-mail: g.vlevski@abv.bg
Партньори:
Escola Secundária André de Gouveia
PORTUGAL, Еvora, Praça Angra do Heroísmo
tel.: + 351 266758330
e-mail: institucionalesag@esag.edu.pt
Privatna varaždinska gimnazija
CROATIA, Varaždin, S. Vraza 37
tel.: + 385 42 330 385
e-mail: irena.ziger@vz.htnet.hr
Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu
İlköğretim Okulu
TURKEY, Ankara, Yıldıztepe Mahallesi 802.
Sokak No: 36 Hasköy/Altındağ
tel.: + 903123489850
e-mail: agvener@msn.com
Gymnázium Park mládeže
SLOVAKIA, Košice, Park mládeže 5
tel.: + 421556335470
e-mail: riaditelstvo@gympm5ke.edu.sk
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
Athens, ΣΥΜΗΣ 5 13100 ΙΛΙΟΝ
tel.: + 30 210 2384855
e-mail: mail@gym-mous-iliou.att.sch.gr
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Име на проекта: Активни европейски граждани,
		 включени в устойчивото развитие /CITACTIFS/

Контактна информация:
Координатор:
Регионален инспекторат по образованието
ГПЧЕ „Алеко Константинов”
бул. „Трети март” 30, Правец 216
тел.: + 359 7133 21 83
e-mail: gpche_pravec@abv.bg
Партньори:
Scuola Secondaria di 1 grado „T. Fiore“
Martin Luther King, 38, Bari 70 124, Italy
tel.: + 39 80 5614931
e-mail: bamm03600g@istruzione.it
Scoala Normala „Vasile lupu“
Aleea Mihail Sadoveanu Nr46, Iasi 700 489,
Romania, tel.: + 40 232 219 011
e-mail: snvl_iasi_@yahoo.com
Berufsbildende Schulen der Stadt
Osnabruck am Pottgraben
Pottgraben 4, 49074 Osnabruck, Germany
tel.: + 49 541 3573649
e-mail: info@bbs-pottgraben.de
Sehit Jandarma Er Kocdemir Lisesi
Baglarbasi Mah. Hurriyet Cad. Erim Sok,
Bursa, 16160, Turkey
tel.: + 90 2242497380
e-mail: selimkocdemirlisesi@hotmail.com
Lycée général et technologique
Savary de Mauléon
78, аvenue de Bretagne BP 90 392,
Les Sables d‘Olonne 85 100, France
tel.: + 33 2 51 95 11 47
e-mail: proviseur.0850032y@ac-nantes.fr
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Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-068
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, общественост
Цели и задачи:
Проектът е с работен език френски. Обучението в устойчиво
развитие е насочено в три области: екологична, социална и икономическа, както и в прилагане и усъвършенстване на трите големи
ключови компетенции за:
Използване на интерактивни средства (чрез език и технологии);
Работа в хетерогенни групи (от езикова и културна гледна точка);
Самостоятелно действие (поемане на отговорност).
Дейности:
Проектът има тематичен календар с модулно разпределение. Устойчивото развитие, концепции, стратегии според политиката на
всяка страна партньор, постави началото.
В двумесечен модул за примери на добри практики се проведоха: Кампания за почистване преди Коледа; Благотворителен базар
за коледна украса от ненужни вещи; Посещение на депо за ТБО
край Костинброд, на сепарираща инсталация „Екобулпак”, София;
Посещение на Драгоманското блато, от Натура 2000.
Модулът „Активен гражданин в обществото, в което живея”
включи множество срещи с деца, лишени от родителски грижи от
Дома в Разлив, община Правец. Занимания и игри с възрастни хора
от Дневен център за хора с увреждания в Правец. В „Устойчиво развитие и опазване на околната среда” yчениците проучиха темата за
шистовия газ в национално и световно измерение.
Очаквани резултати:
Сформирани са българска и международна ФБ група, блог на
проекта CITACTIFS, последван от едноименен сайт. Публикувани са
презентации, материали, снимки. В кампаниите за почистване през
декември и април бяха събрани и предадени дървени отпадъци,
желязо и хартия. Средствата от благотворителния базар за коледна
украса бяха дарени за „Българската Коледа”. Засадени бяха дръвчета и храсти. Събитията, свързани с проекта, резултатите от дейностите се отразяваха редовно в училищния сайт, както в местната
електронна и печатна преса. Има снимки и интервю на координатора на проекта в немски вестник.

Име на проекта:

Първото десетилетие на ХХІ век

Номер на договора: 2011-1-ES1-COM06-35311 3
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
Подкрепа за съвместно учене на подрастващите от училищата
партньори чрез разнообразни дейности; Сътрудничеството между
учителите; Осигуряване на възможности за прилагане на знанията
по чужд език и творческите заложби на учениците. Партньори ще
работят върху основните събития от I-то десетилетие на ХХІ в. (общество, икономика, култура, спорт и технологии).
Дейности:
Конкурс за лого на проекта. Създаване на презентации за ключовите събития от първото десетилетие на ХХІ век. Подбор на найпродаваните книги в Европа и света. Създаване на блог. Четене
коментари на книгите в блога. Селекция на най-добрия филм на
десетилетие от всяка страна партньор. „Кино клуб“ – гледане на седемте филма. Коментари в блога. „Времето, в което пораснах“ – личен албум, в който порастването на детето е представено на фона
на историческите събития. Изработване на табла за Олимпийските
и параолимпийски игри на десетилетието. Изложба „Миграциите
в /към/ от Европа“. Обсъждане и коментари в блога. Честване на
Деня на Европа с представяне на ученическа продукция. Проблеми
на Еврозоната, представени чрез карти. Изводи и оценка. Подготовка на крайния отчет.
Очаквани резултати:
Избрано бе лого на проекта. Партньорите подготвиха презентации за събитията от първото десетилетие на ХХІ век, а в училището
координатор бе създаден обобщаващ филм. За най-продаваните книги бяха публикувани ученически коментари в блога http://
lapremieredecennie5.blogspot.com.
Започна гледането на най-добрите филми, коментари за които вече има в блога: http://premieredecenniefilm.blogspot.com.
През май наши ученици бяха в Италия и през септември ще бъдат
домакини. Създаден бе блог на училището (http://egvt1redecenniebg.
blogspot.com/). Започна работа по създаване модел за личен албум.

Контактна информация:
Координатор:
Езикова гимназия
„Проф. д-р Асен Златаров”
ул. „Славянска” 2, Велико Търново, 5000
тел.: + 359 62646997, e-mail: egvt@abv.bg
Партньори:
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
MONTE DA VILA
Rúa Bouzas Nº 22, O GROVE, E36980
tel.: + 34 986732161
e-mail: ies.monte.vila@edu.xunta.es
Ankara Özel Tevfi Fikret Okullari
Mustafa Kemal Mahallesi, 2118.cadde, N°6,
Bariş Sitesi, ANKARA, 06800
tel.: + 90 3122196242
e-mail: atfo@tevfikfikret-ank.k12.tr
Istituto San Giuseppe
Via G. B. De La Salle 7, CATANIA, 95125
tel.: + 39 095336964
e-mail: segreteriasangiuseppe@virgilio.it
Colegiul National‚ ‘Mihail
Kogalniceanu‘‘
str. Brailei, nr.161 B, GALAŢI, 800320
tel.: + 40236467468
e-mail: cnmkgl@yahoo.com
IV Liceum Ogólnoksztalcące im. dr
Jadwigi Mlodowskiej
ul. Sw. Mikolaja 4, CHEŁM, 22-100
tel.: + 48 825653889
e-mail: lo4chelm@poczta.fm
Osnovna šola Trbovlje
Mestni trg 6, TRBOVLJE, 1420
tel.: + 38 635633340
e-mail: os.trbovlje@guest.arnes.si
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
Първо основно училище „Г. Бакалов”
ул. „Подполковник Калитин” 28, Ст. Загора
тел.: + 359 42 68 07 22
e-mail: ou1sz@abv.bg
Партньори:
CPR INF-PRI-SEC EL TALLER
30500 Molina de Segura, ES - Spain
Carretera de Fortuna Km 2
tel.: + 34968614650
e-mail: colegioeltaller@gmail.com
North Nibley Church of England
Primary School
The Street, North Nibley, Nr Dursley,
Gloucestershire GL11 6DL Gloucester UK United Kingdom, +44 (0)1453 542600
e-mail: admin@northnibley.gloucs.sch.uk
ECOLE DE THEYS
CLOS DES GENTONS 38570 THEYS, FRANCE
tel.: + 3376710594
e-mail: ce.0382122a@ac-grenoble.fr
11o Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
Αγίου Κοσμά Αιτωλού 15, Κομοτηνή (Agiou
Kosma Aitolou 15) 69100, Komotini EL –
Greece, tel.: +302531021618
e-mail: mail@11dim-komot.rod.sch.gr
GIEDRAIČIŲ A.JAROŠEVIČIAUS
VIDURINĖ MOKYKLA
Sirvintos str.16, Giedraiciai LT-33274
MOLETAI LT – Lithuania, +37038355110
e-mail: giedraiciu.v.m@moletai.lt
Szkola Podstawowa nr 1 imienia Adama
Mickiewicza, Radzionków
Szkola Podstawowa nr 1, Knosaly Street
16, 41-922 Radzionków, Poland 41-922
Radzionków, PL – Poland, +48 32 286 62 53
e-mail: sp1radzionkow@poczta.onet.pl
Grădiniţa nGradinita nr. 22 r. 22
Strada Parcul Tineretului nr. 7
710298 Botosani, RO – Romania
tel.: + 40 231 513 367
e-mail: gradinita22bt@yahoo.com
12º Circolo Didattico Livio Tempesta
74121 Taranto, IT – Italy, +39 997388356
e-mail: taee01200r@istruzione.it
VIZ OSNOVNA ŠOLA ROGATEC
3252, Rogatec, SI – Slovenia
tel.: + 386 3818 34 00
e-mail: os.rogatec@guest.arnes.si
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Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Преподаване чрез изобразително изкуство
2011-1-ES1-COM06-34571 6
Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Деца на възраст между 3 и 15 години, учители, родители,
местна общественост

Цели и задачи:
Ще създадем картини, вдъхновени от шедьоври на европейски
художници. Ще ги използваме като въведение на тема на урок за
преподаване на други учебни дисциплини. Проектът има две цели:
1. Поставяне на картините на учениците в класната стая с идея
използването им в различни учебни предмети;
2. Подобряване на творческата способност и вкуса към изящни
изкуства у децата.
Дейности:
• Оформяне на информационен кът на проекта;
• Създаване на брошури за избраните художници и на отделни
картини, вдъхновени от творчеството на художниците;
• Организиране на изложба в класа;
• Провеждане на срещи между партньорите;
• Запис на DVD със снимки и клипове, събрани в процеса на подреждането на изложбата;
• Преподаване на математика, езици и други учебни предмети с
помощта на материали, направени през първата година;
• Обмен на картини между училищата;
• Участие във видеоконференции, за показване на картините на
учениците;
• Игра „Познай художника или картината” – Skype – Създаване на
голямата международна изложба на картини.
Очаквани резултати:
Децата ще намерят биографията и любопитни факти за времето,
когато е живял художника, представляващ дадената страна; Ще създадат картини, вдъхновени от творчеството му, за да се направи изложба. DVD със снимки и видео; Учителят ще се научи как да включи
изобразителното изкуство в ключовите компетенции и в преподаването на друг предмет от учебната програма; Участниците в проекта
ще общуват помежду си на английски език чрез Skype; Училищата ще
направят обмен на брошури и картини, за да направят международна художествена изложба в различни художествени галерии.

Име на проекта: Да нарисуваме думите,
		 преминавайки Европа
Номер на договора: 2011-1-FR-1-COM06-24230 3
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Деца, учители, родители
Цели и задачи:
• Да открием богатството на езиците и културите, чрез различните писмености на страните партньори;
• Да осмислим различното звучене на езиците;
• Изучаване историята и развитието на писмеността от създаването и, до наши дни (следи от рисунки, писменост, код);
• Практикуване на различни техники на изкуството за работа
върху жеста и калиграфията;
• Разпознаване на езика на другия и различната калиграфия;
Дейности:
1. Проучване историята на писмеността;
2. Изработване на Website – http://www.dessinonslaparole.eu/;
3. Провеждане на „Асамблея” с децата за представяне резултатите от дейностите по проекта;
4. Конкурс „Моята буква”, с участие на деца и родители. Всяко семейство изработва буквата на своето дете на Латиница и Кирилица,
от различни материали;
5. Всеки партньор представя пиктография изобразяваща част от
културата или историята на своята държава, а останалите я декодират /разчитат/;
6. Изработван е на кутия с Буквар и букви подготвени от децата и
написаната от децата обща книга;
7. Изложба за представяне продуктите от проекта.
Очаквани резултати:
• Обединяване на ресурсите, представящи историята на писмеността;
• Определяне на листа с общи думи за Буквар от всеки;
• Подготвяне на Буквар и за Пъзел;
• Изложба на книгата игра.

Контактна информация:
Координатор:
ОДЗ „Знаме на мира”
Враца, ж.к. „Дъбника”
тел.: + 359 884309256
e-mail: cdg1_vr@abv.bg
Партньори:
Ecole maternelle du Conseil des XV
13 rue de Rotterdam 67000 Strasbourg
tel.: + 32 3 88 60 30 61
e-mail: ce.0670271f@ac-strasbourg.fr
Brownlow School
Limes Avenue LE13 1 QL Leicershire,
Melton Mowbray
tel.: + 44 1664 480492
e-mail: dturrell@brownlow.leics.sch.uk
Trilingua
Swedenborgsgatan 14, Stockholm
tel.: + 46 733 312 555
e-mail: sophie@trilingua.se
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Св. Паисий Хилендарски”
гр. Златица
тел.: + 359 728 66271
e-mail: sou_zlatica_06@abv.bg
Партньори:
Karavezir İlköğretim Okulu
Fatih M. Nevşehir C. T.Şenel S. No:2 Gülşehir
tel.: + 90 384 411 30 17
e-mail: numanchelebi@gmail.com
Zespół Szkół w Dywitach,
SZKOŁA PODSTAWOWA
Spóldzielcza 4
tel.: + 48895120126
e-mail: spdywity@o2.pl
Benedict Biscop C.E. Primary School
Marcross Drive, Moorside, Sunderland
tel.: + 44 01915535974
nataliefountain@schools.sunderland.gov.uk
ECOLE LES MARISTES
14 AVENUE ANTONIN VALLON
tel.: + 33475727050
e-mail: directionprimaire@maristes-bdp.com
Izvaltas pamatskola
Saules 1
tel.: + 371 65626418
e-mail: izvalta_skola@inbox.lv
Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
7 Tvirtovės Street
tel.: + 370 315 75601
e-mail: dzuksek@dzukija.alytus.lm.lt
Circolo Didattico di Campi Bisenzio
Via della Prunaia
tel.: + 39 0558964089
e-mail: sc.elem.ristoro@dada.it
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Дъгата – Ода на многообразието

Име на проекта:

Аз знам какво е насилие и имам решение

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-038
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Учители и ученици до 16 годишна възраст

Номер на договора: 2011-1-IT2-COM06-25115 3
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители, местна общественост.

Цели и задачи:
Разширяване осведомеността за различните култури и стимулиране на междукултурния диалог; Придобиване на информация и
знания, свързани с преодоляване на предразсъдъци; Опознаване
на културното многообразие на Европа и ролята на междукултурния диалог за развитие на европейската общност; Установяване на
европейско съзнание; Създаване и развитие на иновативни практики в областта на образованието.

Цели и задачи:
Утвърждавайки доброто в поведението си децата да намират
решения на проблемните ситуации без грубост и обиди, да изразяват чувствата и мненията си, както и да приемат чуждо мнение,
да уточнят понятията агресия, насилие, гняв, да търсят причините
и начини за справяне. Обобщавайки европейския опит, да изработим образователен инструментариум за изграждане на училища,
свободни от насилие.

Дейности:
Проектът се основава на работа върху 8 теми от взаимен интерес, „Изкуства”, „Традиции и обичаи”, „Религии”, „Езици и литература” „Фестивали”, „Национални кухни”, „ Игри”, „Спорт”. Обединяваща
дейност за всички мобилности е представянето на педагогически
и управленски аспекти на националните образователни системи
с цел да се идентифицират най-добрите практики от европейските партньорски училища. За изпълнение на поставените цели по
проекта важно значение имат редица съпътстващи дейности, в които се осъществява активна комуникация и сътрудничество между партньорите – създаване на химн, лого и флаер за проекта; Кът
„Коменски” във всяко училище; Речник с разговорни думи и изрази
на езиците на всички партньори; Настолна игра по темите, разработени по проекта.

Дейности:
Подготовка на въпросите за анкетата „Що е насилие?”; Анализ и
обобщение на резултатите от анкетата, проведена в часа на класа.
Среща с представител на комисията за борба срещу противообществените прояви сред малолетни. PowerPoint презентация „Агресията сред децата и начини за противодействие” и дискусия с
учителите. Проучване сред децата относно тяхното виждане по темата. Изработване на орнаменти на тема „Приятелство”. Създаване
на кратки видеоклипове на работата на децата в групата като модели за правилния начин на общуване. Изработване на наръчник
със съвети за действие в конфликтни ситуации. Участие в тренинг
на тема „Насилието в училище”. Провеждане на спортно състезание
„Не на насилието”. Поставяне на драматизации и музикални изпълнения като начини за справяне с агресията.

Очаквани резултати:
Повишена културната компетентност и осведоменост на участниците; Изведени добри практики по отношение на педагогически инструментариум и училищен мениджмънт; Усъвършенствани
ключови компетентности; Повишен имидж на училището, осмислен в контекста на неговото приобщаване към европейското образователно пространство; Изработени и разпространени CD/DVD,
брошури и настолна игра по разглежданите теми, речник с разговорни думи и изрази на езиците на всички партньори.

Очаквани резултати:
Анкета – въпросник „Що е насилие?”, изложба с предложения за
лого на проекта, PowerPoint презентация „Агресията сред децата и
начини за противодействие”, кутия за споделяне „Share Your Story”,
изложба на орнаменти на тема „Приятелство”, „Харта на демократичното училище”, брошура – наръчник със съвети при конфликтни ситуации, видеофилми „I Have a Solution”, DVD с видеоклипове
представящи толерантно общуване между децата, изложби на детски снимки, рисунки и есета по темата „Насилие и решение”.

Контактна информация:
Координатор:
Основно училище
„Христо Смирненски”
бул. „Съединение” 26, гр. Хасково
тел.: + 359 38 622 524
e-mail: ssmirnenski@abv.bg
Партньори:
Istituto Scolastico Comprensivo
„Ottorino Vannini“
Via di Montagna 1/A, Castel del Piano
(Grosseto), Italy
tel.: + 39 0564 955633
e-mail: gric81100q@istruzione.it
Murat Kölük İlköğretim Okulu
Şenlikköy Mah. Işık Sok. No:1 Florya/
Bakirköy, Istanbul, Turkey
tel.: + 90 212 599 22 31
e-mail: muratkoluk@muratkolukioo.k12.tr
Rosensteinschule
Nordbahnhofstr.120, Stuttgart, Germany
tel.: + 49 7112560461
e-mail: ingrid.macher@stuttgart.de
Szkoła Podstawowa nr.17
im. Orła Białego
ul. Wańkowicza 11, Koszalin, Poland
tel.: + 94 3451730
e-mail: szkolanr17@wp.pl
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Име на проекта:

4 сезона 4 елемента

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-100
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
Проектът е насочен към изучаване на важността и значението на
четирите елемента – вода, земя, въздух и огън в природата. Партньорите в проекта изучават и увеличават познанията си в областта
на опазване на околната среда в своята страна и в страните участнички. Целта е колкото се може повече млади хора да осъзнаят и
научат за важността на четирите елемента.

Контактна информация:
Координатор:
119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов”
София, ул. „Латинка” 11
тел.: + 359 2 9733736; + 359 884801528;
+ 359 897011901
e-mail: stamatov2001@abv.bg
Партньори:
Seydiserhir Anadolu Lisesi
Milli Egemenlik Caddesi/ Seydisehir TURKEY
tel.: + 90 3325822341
e-mail: seydisehiranadolulisesi42@gmail.com
Instituto Istruzione Superiore
Boris Giuliano
VIA Carducci 13/ Piazza Armerina ITALY
tel.: + 390935680033
e-mail: ENISO1600A@istruzione.it
Gimnazjum w Zespole Szkol w Jankowie
Pierwszym
Jankow Pierwszy 78 POLAND

92

Дейности:
Създаде се уеб сайт www.4seasons4elements.com, в който са
поместени дейностите, които се изпълняват от участниците в проекта. При първата среща в Италия бяха изготвени презентации на
тема „Запазване на водата” и „Запазване на енергията”. Освен презентации, нашата страна направи и брошури на същите теми и ги
разпространи между участниците. Втората ни среща – в Полша,
протече под мотото „Горите са нашето богатство – пазете ги”. Всички страни показаха презентации за това как трябва да пазим горите
от изсичане и пожари. Проведе се открито тържество в близката
гора, където се запознаха всички участници – учители и ученици
и обмениха идеи, как да допринесем за запазването на горите не
само в съответните страни участващи в проекта, но и в световен
мащаб.
Очаквани резултати:
На първо място основната цел на проекта – опазването на околната среда, показа видим резултат още след връщането от Италия.
Учениците осъзнаха колко е важно да пазим нашата природа и да
съхраняваме културното наследство на нациите. Присъстващите на работната среща в Италия разказаха на своите съученици и
приятели за ползата от съвместната работа. Всички участници си
размениха контакти във Facebook. След осъществяването на контакти с международните ни приятели, започна обсъждане на нови
идеи за увеличаването броя на младите хора, взимащи участие в
опазването на околната среда.

Име на проекта: Традиции и обичаи –
		 път към професионална кариера
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

2011–1- RO1–COM06–14878 4
Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Проектът е насочен към деца със специални образователни
потребности

Цели и задачи:
Целите са: Личностно развитие на децата със СОП; Развиване
на професионални умения и повишаване на самочувствието на
децата със СОП; Развиване на ръчни умения и творчество чрез
различни видове дейности; Хармонично развитие на личността на
децата със специални нужди чрез морално и естетическо възпитание; Подобряване нивото на сътрудничество между участниците в
проекта.
Дейности:
В Румъния ще се посетят исторически области. Децата ще изработят и оцветят в работилниците различни керамични предмети,
които са специфични за традиционните занаяти, ще везат румънска шевица. Турция ще организира посещения на райони с културно и традиционно значение. В работилниците децата ще научат
основните стъпки за създаване на килими, ще научат нова техника
за рисуване „Ебру”, ще оцветяват върху дърво. В България децата
ще посетят ЕК „Стария Добрич”, те ще видят как се работи с тъкачен
стан. Децата ще изработят в работилниците свои модели на български килими, ще изработят и украсят глинени съдове, ще умесят
българска пита. Полша ще организира посещения на райони с културно и традиционно значение. Децата ще работят в ателиета по
танци, готварство и бродерия.
Очаквани резултати:
Участниците имаха възможност за развитие на фината моторика,
придобиване на нови ръчни умения и обогатяване на въображението посредством създаване и декориране на предмети от бита
и работа с различни материали: глина, керамика, стъкло; Работа с
различни инструменти – ножици, игла, конец, грънчарско колело.
Контактът с други деца с подобни затруднения създаде възможност на участниците за придобиване на умения за работа в екип
и адаптация към нови правила и изисквания. Това е важна част от
тяхната социална интеграция.

Контактна информация:
Координатор:
Помощно училище
„Д-р Петър Берон”
9300 Добрич, ул. „Йордан Йовков” 4
тел.: + 359 58 602 024
e-mail: beron@abv.bg
Партньори:
ŞCOALA SPECIALĂ NR.1 „EMIL
GÂRLEANU“
66 Gării Street 80005 Galaţi ROMANIA
tel.: + 40236414166
e-mail: scgarleanu@yahoo.com
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH
Rycerska 13 59-220 Legnica POLAND
tel.: + 48 (076) 723 31 14
e-mail: zsplegnica@gmail.com
ADNAN MENDERES ILKOGRETIM OKULU
FATIH MAHALLESI IDARECILER SOKAK NO: 1
SINCAN/ ANKARA TURKEY
tel.: + 90312 272 69 09
e-mail: a.mendersio338883@gmail.com
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Име на проекта:

Светът през нашите очи

Номер на договора: 2011-1-RO1-COM06-14656 3
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно училище
„Христо Смирненски”
с. Кочан, общ. Сатовча, обл. Благоевград
тел.: + 359 75452275
e-mail: sou_kochan@abv.bg
Партньори:
Scoala cu clasele I-VIII Cogeasca
Sat Cogeasca, Comuna Letcani, Judetul Iasi
tel.: 0232322100
e-mail: scoalacogeasca@yahoo.com
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10
Kielce,Gagarina 3
tel.: + 48413615565
e-mail: zso10.kielce@wp.pl
TED Ankara Koleji İlköğretim Okulu
Ankara, Taşpınar Mahallesi
2800 Cadde, No:5, İncek, Gölbaşı
tel.: + 90 312 586 9000
e-mail: info@tedankara.k12.tr
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Цели и задачи:
Съгласно целите, посочени за проекти по програма „Коменски”,
нашият проект е насочен към разкриване на европейското многообразие, както на езиково, така и на културно равнище, насърчаване на личното развитие чрез пряк контакт с различни култури
в Европа, който да подготви учениците и да им помогне да се интегрират по- добре в бъдещи сфери на работа и насърчаване на
изучаването на чужди езици.
Дейности:
Предвидили сме следните основни дейности: „Това съм аз” –
презентация на училищата партньори; „Зимни традиции”; „Прочути
хора в моята страна”; „Ние сме това, с което се храним” – изследване на гастрономията; „Вълшебните приказки в живота на детето”
– обмяна на добри практики; „Да се похвалим” – туристически забележителности; „Познаването на правата ми ме подготвя за живота”
– дискусия; „Какво е наше и мило” – фотографска изложба и общ албум; „Как виждате Европа?” – художествен конкурс; „Европа в мен!” –
дебати за активно гражданство и насърчаване на доброволческата
дейност като средство за предприемане на действия; „Фолклорът
в светлината на прожекторите” – изследване на типични басни,
пословици и народни герои; Евро песенен конкурс – всяка страна
подготвя песен на родния си език и една на английски език.
Очаквани резултати:
Основан е клуб „Коменски” в училището. Създаден е блог на проекта – http://komenius.host56.com/. Проведена е първата среща по
проекта в България, на която са разгледани материалите по дейностите „Това съм аз” и „Прочути хора в нашата страна”.
Проведе се втората работна среща в град Киелце – Полша, където представихме материалите по дейностите „Ние сме това, с което
се храним” и „Вълшебните приказки в живота на детето”.
Издадохме материали за популяризиране на проекта.

Име на проекта: Предотвратяване на отпадането
		 на ученици от училище –
		 стъпки към успеха за доближаване
		 до Европейските критерии
Номер на договора: LLP – 2011-COM-MP-013
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Учители
Цели и задачи:
Цели: Определяне на факторите, влияещи върху учениците,
напускащи училище; Намиране на начини за предотвратяване на
ранното напускане на училище; Откриване връзката между видовете управление и резултатите, постигнати от нашите институции;
Запознаване с различните образователни и управленски системи
и откриване на нови пътища за постигане на по-добри резултати.
Дейности:
1. Дефиниране на понятието „отпаднали ученици”;
2. Проектиране на проучване за ранно отпадане от училище;
3. Апробиране на анкетите в различните държави;
4. Определяне на семействата, участващи в анкети, подготвяне и
апробиране на семейните анкети;
5. Определяне на критериите и факторите за добри практики,
споделяне на добрите практики в съответните държави и подбор
на десетте най-успешни;
6. Изготвяне и представяне на образователните, управленските
системи и резултатите, свързани с отпадналите от училище ученици за последните 10 години;
7. Създаване на Мудъл и уеб страница по проекта.
Очаквани резултати:
Представихме различните образователни системи на всяка държава и системите за управление на училищата. Очакваме постигане на целите на проекта.

Контактна информация:
Координатор:
Основно училище „Димитър Благоев”
гр. Велико Търново,
ул. „Христо Смирненски” 1А
тел.: + 359 62 620352
e-mail: ou_blagoev@abv.bg
Партньори:
INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR
Lleida Partida de Montcada nº22
tel.: + 34 687436779
e-mail: rtorrel1@xtec.cat
Seinajoen koulutuskuntayhtyma,
Koulutuskeskus Sedu
Seinajoki PL 412
tel.: + 358 20 124 5000
e-mail: kari.keskitalo@sedu.fi
Lister videregående skole
Flekkefjord Tunveien 50, P.O.Box 94
tel.: + 4738609100
e-mail: lister.vgs@vaf.no
Modell Divatiskola Iparművészeti-,
Ruha- és Textilipari
Szakközépiskola és Szakiskola
Budapest Vág utca 12-14.
tel.: + 3613510515
e-mail: info@modelldivatiskola.hu
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Име на проекта:

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Д-р Петър Берон”
гр. Тополовград 6560, ул. „Варна” 2
тел.: + 359 4732 5 22 77
e-mail: sou_topolovgrad@abv.bg
Партньори:
Istituto Magistrale “Regina Elena”
Via Collegio Pennisi 13, 95024 Acireale, Italy
tel.: + 39 095 605328
e-mail: Presidenza.magis@tiscalinet.it
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY HACI FAHRİ
ZÜMBÜL ANADOLU LİSESİ
ISTASYON MAH. CENGIZ TOPEL CAD.59500
CERKEZKOY, Turkey
tel.: + 90 282 726 85 55
e-mail: hfzal@hfzal.k12.tr
Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika
ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska, Poland
tel.: + 48818287034
e-mail: gmk.kar@wp.pl
Rapla Vesiroosi Gümnaasium
Viljandi street 69, 79514 Rapla, Estonia
tel.: + 372 48 90120
e-mail: rvg@rvg.edu.ee
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Разкажи ни с какво се храниш

Име на проекта:

Народни обичаи от четири сезона

Номер на договора: LLP–2011-COM–MP-105
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици, учители, родители

Номер на договора: 2011-TR1-COM06-24282
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Цели и задачи:
1. Да се насърчава изучаването на чужд език;
2. Да се стимулират младите хора да опознаят традиционната
кухня;
3. Да се запознаят с културното многообразие на Европа;
4. Да се насърчава комуникацията;
5. Да се създаде мрежа от Европейско сътрудничество.

Цели и задачи:
Да се проучат и сравнят обичаи, песни, танци и облекло; Да се
проследи как промените в природата се отбелязват в народните
обичаи и да се изработи календар на обичаите за всеки сезон; Да
се усъвършенстват уменията за комуникация на английски език;
Да се насърчи европейското сътрудничество; Да се преодолеят
стереотипите и предразсъдъците; Да се подобри педагогическата
практика.

Дейности:
1. Събиране на информация за зимни и пролетни обичаи и традиционна кухня към тях. Традиционни рецепти на местни ястия;
2. Обмен на информация за хранителните навици на всяка отделна страна;
3. Изследователска дейност на тема: „Какви са хранителните навици на младите хора?”;
4. Осъществяване връзка с организацията „Slow Food”, с цел да
се обогатят знанията на младежите за философията на здравословното хранене;
5. Да се научат да приготвят традиционни домашни ястия, които
са на път да изчезнат.
Очаквани резултати:
1. Състезание за избор лого на проекта;
2. Създаване на уеб страница на проекта;
3. CD с пролетни и зимни празници и храни, свързани с тях;
4. Готварска книга със здравословни ястия от българската, турската, италианската, полската и естонска кухня;
5. Изложба на продукти и храни;
6. Видео с етапите на приготвяне на традиционно ястие.

Дейности:
Изучаване и представяне на народните обичаи от всяка страна, включително песни, танци, носии и дейности; Представяне на
песни и танци по време на международните срещи; Задълбочаване на приятелските отношения и толерантността чрез общуване
между чуждестранните ученици и семействата на домакините; Демонстриране на педагогически практики и обмяна на опит и идеи
между учителите; Споделяне на опита на участващите учители за
обучението на деца със специални образователни потребности,
интегрирани в общообразователните училища; Определяне на
логото на проекта чрез конкурс с участието на идейни проекти на
ученици от всички партньорски училища; Създаване и поддръжка
на уебсайт на проекта; Приобщаване на възрастни хора към дейностите.
Очаквани резултати:
Изложба с предмети от българския бит от 19 век; Презентации за
обичаи, танци и фолклорни облекла; Забавни игри за традициите;
Срещи с читалищни деятели и фолклорни състави; Урок по народни танци; Урок и дискусия „Обучение на учениците със специални
образователни потребности по темите за фолклора и традициите”;
Подреждане на трапеза за Бъдни вечер. Концерт „Пъстроцветна
шевица”. „Възстановка” на народни обичаи от сезоните чрез дейности, декори, танци, песни и носии; Филм за дейностите на учениците при изработването и окичването на мартеници; Пиеса за
Гергьовден; Разучаване на народни песни.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Христо Ботев”
град Кубрат, ул. „Страцин” №1
тел.: + 359 359 848 72446
e-mail: sou_kubrat@abv.bg
Партньори:
Arpacay lisesi
Kars, Arpacay lisesi, Postcode 36730
tel.: + 4742812020
e-mail: n_ciydem@hotmail.com
Junior High School Kowal
Kowal, ul. Piwna 20 Postcode 87-800
tel.: + 48542842146
e-mail: pgkowal@wlc.pl
Scoala cu clasele I-VIII nr 3
„Teodor Balan“
Gura Humorului , Postcode 725300,
str. Sfântul Mihail nr 27
tel.: + 40230231418
e-mail: sc3gh@yahoo.fr
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Име на проекта:

Европа през погледа на децата

Номер на договора: LLP-2011–COM–MP–001
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Учители

Цели и задачи:

Контактна информация:
Координатор:
ОДЗ „Бодра смяна”
гр. Белене, ул. „Димитър Благоев” 1
тел.: + 359 658 3 33 51
e-mail: r_kvecinska@abv.bg
Партньори:
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1
BAIA DE FIER STRUCTURA A GRUPULUI
SCOLAR INDUSTRIAL BAIA DE FIER
STRADA PRINCIPALA, Nr. 903, Baia de Fier,
ROUMANIE
tel.: + 40253461606
e-mail: gradinita_baia_de_fier@yahoo.com
Ecole Maternelle et élémentaire
Frédéric Mistral
8 rue Frédéric Mistral, Avignon, FRANCE
tel.: + 49 0823009
e-mail: mat.avignon.mistral@ac-aixmarseille.fr
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
9, rue Zaloggou, Kastoria, GRECE
tel.: + 302467082424
e-mail: polyfitz@windowslive.com
PRZEDSZKOLE NR 159
Taneczna 74, VARSOVIE, POLOGNE
tel.: + 48 22 641-25-23
e-mail: przedszkolenr159@poczta.onet.pl
Dedeler İlköğretim Okulu
DEDELER KÖYÜ TARSUS , TURQUIE
tel.: + 90 324 656 00 74
e-mail: dedelerioo@hotmail.com
Šeduvos lopšelis-darželis
Šaltinio g. 7, Šeduva, Radviliškio r., Lituanie
tel.: + 370 42256472
e-mail: sedmokdaz@takas.lt
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Създаване на европейски измерения, насърчаване на културното многообразие, да се подобри качеството на образование, чрез
обмен на опит и учебни практики с учителите, обучение и развитие
в дух на уважение към европейските ценности, чрез насърчаване
на толерантност и междукултурен диалог.
Дейности:
▪ Филм за партньорите;
▪ Размяна на методи на преподаване между учителите;
▪ Въпросник за Европа;
▪ Драматизация на приказка под формата на презентация;
▪ Запознаване с различните образователни системи;
▪ Създаване на календар с празници. електронни пъзели;
▪ Създаване на фото албуми, брошури, конференция и изложба
с творби на децата;
▪ Книгата „В цяла Европа”;
▪ Създаване на изложба с работата на децата по проекта;
▪ Резултати от дискусията, интервюта, срещи, резултати от окончателната оценка.
Очаквани резултати:
▪ Промяна на преподаване, насърчаване на иновации в образованието, отваряне на училището за природата, увеличаване на
познанията за Европа, разнообразни ценности, по-добра комуникация между децата;
▪ Обучение на децата в социални дейности, зачитане на човешките права и свободи на децата и човека, стимулиране на детското
въображение и развитие на творчески личности;
▪ Предразположение на децата с увреждания за художествени
практики, естетическо възпитание чрез музика, развитие на творческото въображение, мотивиране на децата да учат чужди езици,
знания за Европа, ИКТ в класните стаи.

Име на проекта: Една приказка, една игра, една рецепта,
		 едни танци и много приятели!
Номер на договора: 2011-1-ES1-COM06-34520-3
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Учители, деца, родители

Цели и задачи:
▪ Да осъзнаем важността на културните корени.
▪ Възстановяване на старите традиции.
▪ Да имаме достъп до други начини на забавление.
▪ Да опознаем други европейски народи чрез тяхната култура.
▪ Да развием ценности като търпимост и уважение към останалите.
▪ Да включим семействата в образователния живот.
▪ Да разберем дали има повече разлики или прилики между европейските граждани.
Дейности:
Всички участници ще трябва да работят по четирите дейности на
проекта (народни танци, игри, приказки, рецепти) всяка с продължителност половин година.
Всички партньори ще проучват своите общности, свързани с
4-те дейности, като накарат децата и техните семейства да участват активно в търсенето на традиционни игри, танци, приказки и
рецепти, които ще бъдат споделени с останалите членове на проекта. Това изследване има за цел да разпространи сред педагозите песни, танци и игри от нашето минало, които те да използват в
практиката си. В края на всеки период всички избрани материали
ще бъдат съхранени.
Очаквани резултати:
В края на проекта всички участници ще знаят, че другите европейски народи имат същите интереси към традициите, което доказва, че другите народи са и различни и еднакви и като се вземе
предвид важността да си част от Европа всички тези различни форми на игри, песни, рецепти и приказки допринасят за обогатяването ни.

Контактна информация:
Координатор:
ЦДГ „Звънче” №15
гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител”
тел.: + 359 431/64675
e-mail: cdg15kk@abv.bg
Партньори:
C.R.A. Franciscko Ibanez
Spain,Iriepal, Plaza de la Constitution CN
tel.: + 34 949228427
e-mail: 19003589.cra@edu.jccm.es
Grup Scolar George Tarnea Babeni
Romania, Babeni, Dragos Vranceanu street
tel.: + 40 250765520
e-mail: ramonai80@yahoo.com
Bocking Church Street Primary School
UK, Church street, Bocking
Near Braintree, Essex
tel.: + 44 01376 322650
e-mail: mrsstewart@bockingchurch.e-folio.
org.uk
Szkola Podstawowa im. J.CZ. Tajcherta
w Czurylach
Poland.Zbuczyn, Czuryly 44
tel.: + 48 25 6319010
e-mail: carmen221@op.pl
Beseylul Ilkogretim Okulu
Turkey, Nazilli, Altintas Mah. Hurriyet Cad.
tel.: + 905337321822
e-mail: melahatarican@hotmail.com
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Име на проекта: Природно, културно и историческо
		 наследство
Номер на договора: 2011-1-TR1-COMO6-24485 2
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители

Контактна информация:
Координатор:
ОУ „Христо Ботев”
ул. „Георги Маджаров” 20, Енина
тел.: + 359 43262120; 0878799271
e-mail: ouenina@abv.bg
Партньори:
Çukurca Şehit Veli Selçuk İlköğretim
Okulu
Çukurca Şehit Veli Selçuk İlköğretim Okulu
Çukurca Beldesi Domaniç, 43850, Kütahya,
TURKEY
tel.: + 90 2746758005
e-mail: 247497@meb.k12.tr
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII “ANTON PANN”
Str. LUCIAN BLAGA Nr. 3, 240041, Râmnicu
Vâlcea, ROMANIA
tel.: + 40 250710078
e-mail: scoalagen_nr_9@yahoo.com
Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore „Nicolò Palmeri“
Piazza Sansone 12, 90018,
Termini Imerese, ITALY
tel.: + 39918144145
e-mail: lssnp@neomedia.it
Instituto de Enseñanza Secundaria
„DOÑANA“
Avenida de Huelva s/n, 11540, Sanlúcar de
Barrameda, SPAIN
tel.: + 34 956361514
e-mail: 11005639.edu@juntadeandalucia.es
Zespół Szkół Specjalnych nr 42
ul. Sienkiewicza 43, 41-800, Zabrze, POLAND
tel.: + 48 32 271 87 70
e-mail: zss42.zabrze@wp.pl
KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLA
JELGAVAS STREET 62, LV-3301, LATVIA
tel.: + 37163322351
e-mail: guntra.buivida@inbox.lv
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Цели и задачи:
Проектът има за цел да повиши интереса и знанията на учениците за културата, природата и историческото наследство, както
на родния край и родната страна, така и за държавите като цяло и
родните места в частност, на партньорите ни в проекта.
Дейности:
Проведени много викторини с учениците. Среща в България,
Турция и Румъния. Запознаване с образователните системи на
страните домакини. Избор на лого на проекта, изработка и размяна на сувенири с логото на проекта. Популяризиране на проекта с
интервюта и статии в местни медии. Участие на учениците в изработката на много сувенири, картички, презентации за запознаване
на партньорите с наши традиции и обичаи. Засадена горичка, на
която беше дадено името на проекта при посещението в Турция.
Очаквани резултати:
Проектът даде възможност на учениците и техните семейства,
както и на учителите да се запознаят и общуват помежду си. С
осъществяването на този проект се допринесе за осъзнаването на
важността културното, природното и историческото наследство на
собствената ни страна, на родния край, а също и на общото европейско пространство.

Име на проекта:

Легенди в родния град

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-043
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
Целта на проекта е да запознае учениците с историята на техния
роден град чрез интеркултурно образование. Ние се стремим да ги
насърчим да научат повече за историята на различни европейски
страни, сравнявайки приликите и разликите в избраните легенди,
по този начин да се наблегне на културното многообразие и необходимостта от културна толерантност и неуместността на предразсъдъците.
Дейности:
PowerPoint презентации; Блог на проекта, посветен на напредъка на проекта; Кът „Коменски”; Уеб сайт на проекта; Плакати „Легенди за моя град”; PowerPoint презентации на избраните легенди;
Модел на избрана легенда; Туристически брошури на родните ни
градове; Благотворителен принос; Сравнителен речник на основната терминология, използвана в избраните легенди, на езиците на
всички партньори; Комикс; „Моят герой” измислен герой ;е-книга;
CD компилация .
Очаквани резултати:
▪ Създадохме презентации за родния град и училището;
▪ Проведохме видеоконференции;
▪ Работно пространство на проекта в Twinspace и Facebook група;
▪ Лого на проекта;
▪ Посетихме Мадарския конник.;
▪ Създадохме кът „Коменски”;
▪ Създадохме уеб сайт на проекта;
▪ Постери ;
▪ Макет – модел на Мадарските скали;
▪ Направихме картички;
▪ Книжка с легенди от България;
▪ Участвахме в благотворителна дейност в Испания.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Панайот Волов”
гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник” 99
тел.: + 359 53276114
e-mail: dida_773@abv.bg
Партньори:
Privatna jezično-informatička
gimnazija „Svijet“
A. Kačića Miošića 3B, Zagreb, Croatia
tel.: + 38514873957
e-mail: ss-zagreb-615@skole.htnet.hr
Koksal Ersayin Anadolu Lisesi
Kalkanca Avenue 295/1, Samsun, Turkey
tel.: + 905055647447
e-mail: kamuranturkoz@gmail.com
Liceul de Arte „Bălaşa Doamna“
Târgovişte
Pîrvan Popescu street, No.60, Târgovişte,
ROMANIA
tel.: + 40245211166
e-mail: musicschool_ro@yahoo.com
Gimnazjum nr 7 im. Zasłużonych ludzi
morza w Gdańsku
Ul. E. Hoene 6,Gdańsk,POLAND
tel.: + 48 58 306 75 00
e-mail: sekretariat@zkpig6.gda.pl
Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola;
Sīmaņu iela 14 - 16, Riga, LATVIA;
tel.: + 371 67392570
e-mail: r18vmvs@riga.lv
Spojená škola Martin
Červenej armády 25, Martin,SLOVAKIA
tel.: + 421 43 400 11 51
e-mail: ssmt@vuczilina.sk
Integrovaná střední škola polygrafická
Brno
Šmahova 110,CZECH REPUBLIC, Brno
tel.: + 420 545 212 335
andrea.kousalova@isspolygr.cz
IES La Quintana. Ciaño
Jaime Alberti 8,Ciaño. Langreo, SPAIN
tel.: + 34 985678798
e-mail: aquinta@educastur.princast.es
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Име на проекта:

Европа, изобразена върху нашия чадър

Номер на договора: LLP-2011-COM-MP-072
Тип проект: Коменски, дейност „Многостранни училищни партньорства”
Целева група: Ученици и учители
Цели и задачи:
▪ Дава възможност на учениците да опознаят своите история,
култура, религия и стил на живот, както и тези на партньорите.
▪ Акцент са културно и религиозно многообразие, толерантност.
▪ Опознават европейската култура и комуникират, като използват и развиват чуждоезиковите си и компютърни умения.
▪ Цели се развиване на творческите и артистични заложби, личностни умения и компетентности на учениците.
Дейности:

Контактна информация:
Координатор:
СОУЕЕ „Св.Константин –
Кирил Философ”
гр. Русе, ул. „Студентска” 10
България
тел.: + 359 82841779
e-mail: souee@abv.bg
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▪ Международни мобилности, създаване на сайт, конкурс за лого
на проекта, запознаване на партньорите с историята, културата и
религията на всяка страна.
▪ Разглеждане географията и историята на партньорите;
▪ Засилване интереса на учениците към историята на страните
им чрез запознаване с историята на техния регион и изработване
на времева линия на историческите събития.
▪ Сравнява се архитектурата на градовете от партньорството
чрез PowerPoint презентации и фотоалбуми.
▪ Учениците изработват брошури с културните и исторически забележителности на градовете си.
▪ Организират се изложби с творби, изработва се брошура с често употребявани изрази на езиците на партньорството, комуникира се чрез Интернет.
▪ Запознават с институциите и културните забележителности в ЕС.
▪ Изработват се дидактически материали.

Контактна информация:
Очаквани резултати:
▪ Повишен интерес на учениците към учебния процес, развиване
на таланти, чуждоезикови, компютърни и комуникативни умения,
ангажиране в извънкласни дейности, установяване на дълготрайни връзки между училищата, обмен на добри практики.
▪ Обогатяване знанията за партньорите и развиване чувство за
принадлежност към ЕС, за толерантност и разбиране на културното многообразие.
▪ Продукти на проекта сайт, PowerPoint презентации, брошури,
рисунки, снимки.
▪ Повишаване престижа на училището, развиване на сътрудничество между родители, преподаватели и ученици, засилване на
мотивацията за учене през целия живот.

Партньори:
The Municipality of Laukaa, The
Department of Education
Metin Aşıkoğlu İlköğretim Okulu
TURKEY 1783 Sokak No:38 Karsiyaka
tel.: + 90 232 323 24 49
e-mail: metinasikoglu88@hotmail.com
Grupul scolar Petrache Poenaru
ROMANIA Aleea Petrache Poenaru Nr. 5-7
tel.: + 40250840563
e-mail: gsp_poenaru@yahoo.fr
GYMNÁZIUM, HODONÍN, LEGIONÁŘŮ 1
CZECH REPUBLIC HODONÍN P.O.BOX 38
tel.: + 420 518 342 558
e-mail: podatelna@gymhodonin.cz
Vialundskolan, Kumla Kommun
SWEDEN Kumla 69280
tel.: + 4619588462
e-mail: vfka@skola.kumla.se
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Ролята на Националната агенция
Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за България по Програма „Учене през
целия живот” (2007-2013).
Националната агенция играе важна роля в практическото изпълнение на Програмата, като администрира
Децентрализираните дейности в целия проектен цикъл:
• разпространява информация за дейностите
на Програмата;
• приема и регистрира кандидатурите;
• организира селекцията;
• сключва договори с успешно преминалите
селекцията кандидати;
• извършва плащанията по договорите;
• извършва мониторинг и консултации
на финансираните проекти;
• приема отчетите по тези проекти;
• организира дейности за разпространение
и валоризация на резултатите от успешни проекти.

издание 2012

Център за развитие на човешките ресурси
1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел.: (+359 2) 915 50 10, факс: (+ 359 2) 915 50 49
e-mail:hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg
Приемно време: вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

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

