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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C03-00028-1
Проект за училищно развитие
Учители, ученици и ръководен състав

Наименование на проекта:

Творчески подходи при езиковото обучение
Цели:
•	Насърчаване на висококачественото изпълнение, иновациите и европейското измерение с цел повишаване на качеството
на образованието и обучението.
•	Подпомагане на езиковото обучение и лингвистичното разнообразие.
•	Междукултурен диалог, взаимодействие между образование и култура.
• Използване на новите технологии в езиковото обучение и за развиване на партньорствата между европейските училища.
•	Насърчаване на учителите да разработват нови методи за повишаване мотивацията на учениците.
Дейности:
•	Часове по чужди езици с акцент на междупредметните връзки и използване на информационните и комуникационни
технологии.
•	Презентации за традициите, културата и човешките взаимоотношения.
•	Съвместни дейности със студенти от Софийския университет, разработване на уроци и учебни материали и повишаване
мотивацията за изучаване на език.
•	Съчетаване на учебни дейности при чуждоезиковото обучение с игри, представления и олимпиади за повишаване
активността на ученици и учители и включване на родителите.
•	Срещи и дискусии с партньорите, обмен на добра практика и създаване на уебстраница на проекта www.catflat.eu.
•	Участия в срещи, изложби, презентации и училищни представления, разпространение на резултатите.
Мобилности:
Ингълтън, Великобритания, октомври 2006 г.; София, България, март 2007 г.
Резултати:
Аудио и видео учебни материали за работа с учениците; планове на уроци и резултати от работата с ученици и студенти;
презентации по различни теми, използвани в уроците по език; филми за работните срещи и страните на участниците;
уебстраница; информационни материали по проекта; портфолио с учебни материали; диск с пиеса на английски език.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

1 СОУ “Пенчо Славейков”
София 1000, ул. „Стара планина” 11
+359 2 9835578
lorita_zaharieva@hotmail.com

Ingleton Middle School - Великобритания
1. Bøleråsen skole - Норвегия
2. College Saint Joseph - Франция
3. Salinkaan Koulu - Финландия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00024-1
Училищен проект
Ученици, учители, родители

Наименование на проекта:

Европейски големи книги с народни приказки и легенди
Цели:
•	Сближаване на ученици и учители от различни страни в Европа, които, прекрачвайки културните бариери помежду си, да
изработят книги, да драматизират приказки и да общуват на основния език в Европейския съюз - английски език;
•	Усъвършенстване на литературната и езикова компетентност на учениците, които да развият множество умения чрез
участието си в новия за тях метод - сътворяване на големи книги с приказки (творческа работа в екип, анализиране и разрешаване на проблеми);
•	Повишаване на мотивацията у учениците да научават повече за другите европейски държави;
•	Обмен на народна мъдрост чрез фолклора на различните държави партньори.
Дейности:
•	Всяко от училищата избра и адаптира на английски език традиционни народни приказки, известни на учениците на техния
майчин език.
•	Всички партньори участват в практически дейности - изследователска работа в библиотеките, обмяна на идеи за дизайн и
форма, дискутиране и изнамиране на разнообразни материали за големите книги.
•	Трите училища си сътрудничат и обменят опит помежду си, споделят идеи за изработването на нетрадиционните големи
книги с приказки и легенди.
Мобилности:
Месец ноември 2006г. София пристигнаха 4 деца от Полша с 3-ма учители и 2-ма учители от Румъния. Май 2007г.в Полша 4-ма представители от България и 3-ма от Румъния.
През 2008г. предстои 7 български деца да гостуват в Румъния, заедно с 3-ма ръководители, както и 2-ма полски колеги ,
заедно с 4 деца.
През есента на 2009г. среща в Полша - двама учители от България и двама от Румъния, а през пролетта в София предстои
финална среща с фестивал и изложба.
Резултати:
Европейска колекция от големи книги с народни приказки (на хартия и CD) - общ продукт;
Изложби на големи книги във всяка страна партньор;
Европейски фестивал на народните приказки - общ продукт.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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2 СОУ „Академик Емилиян Станев”
София, ул. „Генерал Суворов” 36
+359 2 9556252
eslilova@hotmail.com

2 СОУ „Академик Емилиян Станев”
1. Szkola Podstawowa im. gen. Jozefa Gizy,Weloglowy, Полша
2. Scoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Resita, Румъния

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO2 - 00007 - 1
Езиков проект
ученици - 12-14 г., учители

Наименование на проекта:

Ние обичаме да четем
Цели:
Основната цел на проекта е да се привлекат децата към четене на художествена литература, да бъдат развити техните езикови
умения по английски език, да се обогати техният речник и да се получат познания по друг, рядко изучаван и преподаван език.
Важен принос на този проект към развитието на децата и учителите е творческата работа в международен екип, както и
възможността за опознаване на нова страна, на нейната история, култура, а също и за намиране на нови приятели.
Дейности:
• Избор на подходяща книга.
•	Превод на избраната книга от английски език на роден език.
• Илюстриране съответните глави на книгата.
• Изработване на триезичен речник и книга.
•	Оформяне на графичния дизайн на книгата.
•	Отпечатване на книгата, запис на CD.
•	Създаване и използване на web-страница на проекта.
•	Сътрудничество между партньорите чрез интернет и e-mail.
Мобилности:
Първото посещение беше в периода 17.04.2007 - 30.04.2007 г. в Модра, Словакия, когато 15 ученици и 3 учители от Сандански
посетиха основното училище „ZS Vajanskeho”. Основната задача беше да се създаде триезичен речник, да се направят илюстрации към книгата, финалният продукт да се подготви за принтиране. Втората визита беше в периода 24.05.2007 - 07.06.2007
г.в Сандански в 3ОУ „Хр. Ботев”. Основна дейност по проекта беше работата с новата книга. След нейното публикуване „кръстихме” книгата и речника и имахме дискусия, свързана с тях.
Резултати:
Публикации: триезична илюстрирана книга „Кой, господине? Аз ли?” - К.М.Пейтън и триезичен илюстриран речник. Продуктът
беше издаден като книжно тяло и като CD. Книгата и речникът бяха публикувани в тираж от по 50 броя. Част от книгите бяха
раздадени на участниците в двата екипа, няколко книги остават в училищните библиотеки, градските библиотеки и по една
книга - при кметовете на двата града.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

3 ОУ „ Христо Ботев”
гр.Сандански, ул. „Малашевска” 4
+359 746 32368
OU3SANDANSKI@ dir.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Основно училище „ZS Vajanskeho” гр. Модра, Словакия
1. 3 ОУ „ Христо Ботев”- гр.Сандански
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00219-1 LL-2007-COM-P-090
Училищен
Учители, ученици

Наименование на проекта:

Корените на Европа
Цели:
•	Да оценим ежедневието, традициите и влиянието на древните гръцка и римска култури върху културата на всяка участваща
държава;
•	Да сравним собствените проучвания с тези на партньорите;
•	Да се отнасяме с респект към различните традиции и ценности на всяка държава;
•	Да умеем да комуникираме по различни начини;
•	Да подобрим уменията си по английски език като език на комуникацията и средство за обмен между партньорите.
Дейности:
• Изследване на собствения живот, град и страна;
•	Описване на резултатите по различни начини;
• Изследване и класифициране на събрания материал;
•	Превеждане, рисуване и описване на резултатите;
•	Обменяне информацията по различни начини с използване на съвременните комуникации.
Мобилности:
Берлин, Германия; Мидълуич, Англия.
Резултати:
Работни срещи на координаторите по проекта; включване на елементи от действителността в учебната програма на различни
предмети - свързани със страните участнички в проекта; класни и училищни изложби, табла; контакти чрез интернет, обмяна на идеи, мнения; снимки, филми; презентации за родителите, други училища и институции; организирани и проведени
съвместни часове от учителите по английски език, немски език, история и география; интерес към историческото минало
на родния край, чрез използване на метода на критическото мислене и четене, учениците се запознаха с различни култури;
училищен интернет, онлайн речници, чат-форуми, e-mail.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ІІІ ОУ „П. Р. Славейков”
гр. Търговище, ул. „Бяло море” №24
+359 601 64985, 64992
ou_3_tg@abv.bg

Германия
1. Швеция
2. България
3. Франция

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00131-1
Училищно партньорство
Ученици, учители и родители, директор

Наименование на проекта:

Езикът в музиката
Цели:
•	Увеличаване на компетенциите на децата по отношение на съвременното понятие за гражданство.
•	Подобряване владеенето на английски език при учениците.
•	Усъвършенстване уменията на децата за работа с новите ИКТ.
•	Повишаване на професионалните умения и компетенции на педагогическия екип.
•	Привличане на родителите като партньори на училището.
Дейности:
•	Запознаване чрез размяна на писма по електронната поща.
•	Провеждане на конкурс за лого на проекта.
• Изработване и попълване на въпросник за опознаване на държавите на училищата партньори по проекта.
•	Установяване на трайни контакти между всички ученици чрез писма.
• Изпълнение на песента „Тиха нощ, свята нощ” едновременно в трите училища на 22.12.2006 г.
•	Размяна на коледни картички и подаръци между децата.
• Изработване на музикален календар.
Мобилности:
Работна среща по проекта в Германия през м.11.2006 г.;
Работна среща по проекта в Уелс, Великобритания, през м.07.2007 г.
Резултати:
Установени добри контакти между децата и създадени нови приятелства.
Придобити нови знания за държавите на училищата партньори по проекта.
Подобрени знания и владеене на английски език при учениците.
Усъвършенствани умения на учениците за работа с ИКТ и Интернет.
Усъвършенствани професионални умения на педагогическия екип, включен в проекта.
Обменени добри педагогически практики между училищата.
Изработен краен продукт - Музикален календар.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

ІV ОУ „Христо Ботев”
гр. Лом 3601; общ.Лом; област Монтана
+359 971 66548
ou_hbotev_lom@abv.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

YSGOL EGLWYS BACH - WALES, UK
1. Grundschule Giesselhorst - Westerstede, Germany
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00196-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Децата - пазители на европейската култура
Цели:
•	Развиване и обогатяване на културата на учениците.
•	Подобряване на езиковите умения и на мотивацията за учене.
• Изграждане у децата на умения да уважават и ценят културата, религията и обичаите на други народи.
•	Учителите да споделят и придобият нови умения в областта на дидактиката, педагогиката и методиката.
Дейности:
•	Опознавателни и изследователски дейности, касаещи културата и религията на други народи.
•	Езикови занимания на ученици и учители.
• Изработване уебсайт на проекта.
•	Мултимедийни и снимкови презентации.
•	Учебни екскурзии.
•	Създаване на ученически клуб „Коменски”.
Мобилности:
Месец октомври 2006г.- посещение от страна на Турция;
месец април 2007г.-посещение в Турция
Резултати:
Подобряване на езиковата култура.
Презентации на града, района и училището.
Снимков материал и изготвяне на албуми.
Материали за уебсайта.
Участие в общински педагогически четения за добри педагогически практики.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ІV ОУ „Иван Вазов”
гр. Търговище, кв. “Запад-2”
+359 601 64985
dir64@abv.bg

Полша,гр.Пржемет, Zespol Gimnaziym Szkola Podstwawowa
1. Турция, гр.Терме
2. България, гр.Търговище, ІV ОУ

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00091-1
Училищен
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Да открием Европа чрез специфичните особености на нашия регион
Цели:
•	Да се разкрият специфичните особености на различни области от Европа, като се стимулират учениците да участват в разнообразни дейности, на местно или международно ниво.
•	Подпомагане на езиковото обучение и лингвистичното разнообразие.
•	Спрямо учениците: Осъзнаване на понятието „ гражданин на Европа”; опознаване на различни райони в Европа; приемане
на културните различия и културата на Другия; откриване на местното културно и историческо наследство; усъвършенстване
на чуждоезиковите умения и на уменията за използване на новите технологии; развитие на творческите качества,
въображението и самостоятелността на учениците по време на осъществяването на различните крайни продукти; създаване
на вяра в собствените способности и мотивация у учениците, които срещат трудности при ученето; развитие на чувството за
солидарност, толерантност и взаимопомощ при осъществяване на колективен проект.
•	Спрямо учителите и учрежденията: Развитие на междупредметните връзки; приобщаване на групите от всяко училище
към идеите и ценностите на Европейския съюз; осъществяване на трайни контакти с партньорите по проекта.
Дейности:
•	Всеки клас партньор осъществи педагогически посещения в своята област. В резултат на тези посещения от учениците бяха
изготвени доклади на френски и английски език, които бяха изпратени на всяко училище партньор по проекта.
•	След всяко посещение класовете участници в проекта изпратиха педагогически доклад / ”отчет” на другите класове партньори под формата на документ “Word”, CD-ROM или Power Point (изготвени на английски и френски език).
•	Училищна кореспонденция: С “идентификационни формуляри” на английски или на френски език; с картички, e-mail и
писма за Коледните празници, за Свети Валентин и за Баба Марта.
Мобилности:
Октомври 2006г. 2-ма преподаватели посетиха немското училище CJD Berchtesgaden; през април2007г. 7 представители
на френското училище партньор посетиха училището в Благоевград; през май 2007г. 2-ма преподаватели и 4-ма ученици
посетиха St. Sulpice,Франция.
Резултати:
Продукти, отчети, вестник, фотографии, изложби, аудио- и видеопродукти; сайт на проекта (www.decouvrons-europe.eu), в
който е включена информация и снимки за всяко от училищата партньори с линкове към общинските сайтове, както и за
всяко от извършените педагогически посещения - със снимки и кратки разкази за преживяното и впечатленията на учениците, написани от самите тях на френски и на английски език; туристическа брошура, съдържаща снимки от педагогическите
посещения, както и кратки текстове на френски и на английски език.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

7 СОУ „Кузман Шапкарев”
ул. “Илинден” № 13
+359 73 83 15 34
sedmo@abv.bg

Франция
1. COLLEGE ST JEAN - FONDATION D’AUTEUIL - Франция
2. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO DOURO - Португалия
3. CJD Christophorusschule Berchtesgaden - Германия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C02-00021-1
Езиков проект
Ученици; семействата на участвалите в проекта ученици; учители, директор, помощник
директор

Наименование на проекта:

Кликнете и открийте - приятел, страна, култура...
Цели:
•	Да провокира мотивацията на учениците за учене на чужди езици;
•	Развиване на езиковите умения по чужд език; в случая френски, английски и български, чрез комуникация в интернет и
поставяне в реална езикова среда чрез мобилността на учениците;
•	Развиване на уменията за работа с ИКТ.
Дейности:
•	Кореспонденция между учениците чрез електронна поща и комуникация в чат, което ги мотивира да учат чужд език. Тази
комуникация допринесе за опознаването на учениците, училищата и гpадовете;
• Избор, превод и обмен на традиционни регионални кухненски рецепти и приготвяне на ястията за деня на европейската
кухня;
•	Създаване на Power Point презентация на CD с избраните от учениците рецепти;
• Превод на поетичен текст, превод на народна и съвременна песен от български на френски и английски език за българските
ученици и от френски на английски за френските ученици;
•	Създаване на Power Point презентация на CD с френски и български народни песни и разучаването на тези песни по време
на мобилностите съответно от българските и френските партньори;
•	Така предвидените дейности бяха подробно представени в двете училища.
Мобилности:
Декември 2006г. визита тип “среща по проект” в гр. Варна.
Март 2007г. визита тип “среща по проект” в гр. Флер.
Април 2007г. визита тип“обмен на ученици” в гр. Флер.
Юни 2007г. визита тип“обмен на ученици” в гр. Варна.
Резултати:
Дигитална готварска книга, Албум караоке
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За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

VІІ СОУ „Найден Геров”
9002 гр. Варна, ул. „Царевец” №1
+359 52 302228
sou_7@abv.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

VІІ СОУ „Найден Геров”, гр. Варна
1. Професионална гимназия Фернан Леже, град Флер, Франция

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C03-00023-1
Училищно развитие
Ученици, учители, родители, ръководен състав, Местна комисия за борба с
противообществените прояви

Наименование на проекта:

Tийнейджъри, ангажирани с превантивни действия срещу рисково
поведение
Цели:
•	Предпазване на тийнейджърите от рисково поведение и отклоняването им от такова;
•	Развитие на идеята за международно гражданско общество у младите хора чрез ангажирането им в превантивни дейности,
в сътрудничество с други държави;
•	Внедряване на нови методи на обучение чрез използването на нови комуникационни технологии.
Дейности:
•	Участие в практически занятия съвместно с местни комисии за борба с противообществените прояви;
•	Провеждане на тематични дни с помощта на професионалисти (психолози, медицински сестри, полицаи, експерти);
•	Група от ученици и учители, пътувайки до всяка партнираща страна, да представят училището си, с оглед оценяването на
проекта, и да обменят опит за това как партниращите институции работят в страните си;
•	Седмична обмяна с партньорите чрез интернет, виртуални уроци, уебкамера;
•	Сравнително изучаване на законите и политиката на превантивни дейности в страните партньори.
Мобилности:
Блоа, Франция - 2-ма ученици и 2-ма преподаватели;
Амелия, Италия - 2-ма ученици и 2-ма преподаватели.
Резултати:
Малко ръководство с послания на учениците, създадено съвместно от всички участници, работещи по проекта;
Изложби, популяризиращи работата и резултатите от проектните дейности;
Уебстраница за популяризиране дейностите по проекта като средство за превантивни действия;
Брошури и постери с информация за различията и допирните точки по отношение на закони, превантивна политика;
Видеоконференции между страните участнички в проекта;
Брошури и компакт дискове, отразяващи проектните дейности;
Виртуални класове.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

IX СОУ „Йордан Радичков”
3400 Монтана, ул.“Парта”10
+359 96 300665
ivan_peitchev@abv.bg

Lycee Francois Philibert Dessaignes - Блоа, Франция
1. IX СОУ „Йордан Радичков” - Монтана, България
2. Instituto d’istruzione superiore commersiale e industriale - Амелия, Италия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C01-00192-1
Училищен проект
Ученици, учители, родители

Наименование на проекта:

ВСИЧКИ ЖИВЕЕМ ТУК
Цели:
•	Разширяване на знанията на учениците за природата и създаване на екологично отношение към нея.
•	Опознаване на биологичното разнообразие на света.
• Изучаване на замърсителите на околната среда и начините на борба за запазване на екологичното равновесие.
•	Развитие на комуникативните, езиковите и компютърните умения на учениците.
Дейности:
•	Обявяване старта на европейския проект по програма ”Коменски” с изложба на детски рисунки за природата в Културния
институт на община „Надежда”.
•	Анализ на нивото на познание на учениците за най-близката природна среда чрез тест, изготвен съвместно с колегите.
•	Кът на страните партньори.
• Изготвяне на екологична витрина с месечна тематика.
•	Събиране и класифициране на мултимедийна информация за света на животните и растенията.
•	Конкурс за рисунки, фотографии и съчинения за животните.
•	Работа по английски речник за имената на животните.
•	Съвместна работа с партньорите за публикуване на речник на животните - на различни езици.
•	Размяна на урочни планове между учителите от страните партньори.
•	Училищен празник „Да спасим гората и нейните обитатели”, изложба-базар на детски творби в Културния институт при
община „Надежда” с гости от обществеността, близки училища, детски градини, родители.
•	Организиране „Почистване на света” по колективен сценарий, изготвен от страните партньори.
•	Екскурзии сред природата, наблюдения в близките паркове.
•	Празник на домашните любимци.
•	Посещения на природо-научния музей.
•	Екологична работилница за екосистемата на страната ни.
Мобилности:
Октомври 2006г. - работна среща в Полша с участието на 2-ма преподаватели;
май 2007г. - работна среща във Финландия с участието на 3-ма преподаватели и 2-ма ученици.
Резултати:
Речник на животните на езиците на страните участнички в проекта; концерт „Да съхраним гората и нейните обитатели”;
мултинационална изложба на детски рисунки за горските животни; компакт диск със снимки на животни и растения в гората;
фотоалбум на електронен носител „Финландия през нашите очи”.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

15 СОУ „Адам Мицкевич”
София, ж.к. Надежда, ул. ”Йордан Хаджиконстантинов „ 68
+359 2 9384069
evrika_bulgaria@yahoo.com

Партньори
Училище координатор:

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Karola Grzesika, Полша

Партньори:
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1. 15 СОУ “Адам Мицкевич” - България
2. Scoala cu cls. i-viii „Stefan Luchian” - Румъния
3. Scuola Media Patrizi Recanati - Италия
4. Liuksialan koulu - Финландия 5. Halberton primary school - Великобритания

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO3-00061-1
Училищно развитие
Учители, ученици, родители

Наименование на проекта:

Да съхраним природата, традициите и приятелството в нашия дом Европа
Цели:
•	Да повишим качеството на училищното образование, като създадем по-добри условия за развитие на познавателните
интереси на учениците към природата;
•	Да изградим у учениците мотивация за екологично поведение;
•	Да популяризираме природосъобразния и здравословен начин на живот;
•	Да опознаем и приложим в работата си с учениците най-ефективните методи на педагогическо въздействие, използвани от
нашите партньори;
•	Да усъвършенстваме езиковите и комуникативните умения в процеса на общуване с училищата партньори;
•	Да развием уменията си да работим в екип, съблюдавайки принципите на равнопоставеност, уважение на националната
идентичност и различията между нас;
•	Да затвърдим идеята за съществуването на общи ценности сред европейските народи.
Проектът ще окаже благотворно влияние върху учебния процес, като повиши мотивацията за учене, като създаде въздействаща
информационна среда и провокира екосъобразни модели за поведение. Той ще сближи ученици и учители от училищата
партньори и ще обогати техния опит в общуването и методите на обучение. Ще ни помогне да преодолеем различията си и да
установим ползотворно европейско сътрудничество.
Дейности:
Популяризиране целите и дейностите по проекта. Комуникация и размяна на идеи и материали между училищата партньори.
Събирателска дейност на ученици, учители, родители и създаване на тематични кабинети. Оформяне на екологично
информационно табло. Посещение на природо-научен музей, екскурзии сред природата и селища, свързани с българския фолклор.
Екологична дейност в близките паркове. Изготвяне на визуални тестове за диагностика на познанията на учениците за въздуха,
водата, живия свят на сушата. Конкурс за рисунка „Домът на моите предци. Моят роден град”. Размяна на коледни картички
между училищата от страните партньори. Изготвяне на тематични кръстословици, ребуси, интерактивни игри от учителите.
Конкурс за детски рисунки„Да полетим с гълъбите на мира”,„Морските обитатели”. Конкурс за рисунки и апликации„Животните от
древността и днес” и „Моите любими цветя”. Засаждане на цветя в класните стаи и в двора на училищата. Класифициране в папки
и дискове на събраните материали за тематичните кабинети. Мултинационална изложба на най-добрите рисунки, апликации,
плакати от конкурсите. Популяризиране на добрия педагогически опит в Интернет и средствата за масова информация.
Мобилности:
Две срещи на представители на страните партньори в София, България
Резултати:
Сборници с тестове, кръстословици и интерактивни игри „Във въздуха”, ”Във водата”, ”Живият свят на сушата”, ”Да бъдем
приятели!”; Мултинационална изложба с рисунки и апликации за природата; Тематични кабинети „Кабинет на звездния
принц”, Кабинет на златната рибка”, Кабинет на динозаврите”, ”Кабинет на приятелството”.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

15 СОУ „Адам Мицкевич”
София, ж.к. Надежда,ул.”Йордан Константинов”68
+359 2 9384069
evrika_bulgaria@yahoo.com

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

15 СОУ „Адам Мицкевич”, София, България
1. Primary school of Liti - Thessaloniki - Гърция; 2. Scoala cu clasele i -viii Saulesti - Румъния
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00088-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

ПЪТУВАЩИ ПРИКАЗКИ
Цели:
•	Много преди народните приказки да бъдат събрани в книги, историите са били разказвани и споделяни в домове и
общества по света. Приказките станали важна част от образованието и забавлението. Има много сходни традиции, открити в
народните приказки по света. Езиците може да са различни, но много от условностите им остават същите.
•	Проектът със заглавие„Пътуващи приказки” да бъде разработен в сътрудничество с учебни институции от Полша, Испания,
Португалия, Италия, България и Обединеното Кралство.
•	Да окуражи децата да мислят за истории и традиционни приказки и да търсят връзки между приказките от различни
култури и държави.
•	Да насърчи децата да изпитат удоволствие от търсенето на истории и приказки, за да развият разбиране за различните
култури/държави и техните традиции.
Дейности:
Запознаване и създаване на екип за работа по проект „Пътуващи приказки”чрез Интернет, размяна на e-mal адреси;
разработване на тригодишен проектоплан за работа и уточняване на първата среща по проекта; събиране на информация за
страните-партньори и подготовка за създаване на уебсайт на проекта; събиране, писане, дискутиране и обмен на приказки
между партниращите страни; драматизиране и видеозаснемане на приказките по проекта.
Мобилности:
Ню касъл, Англия - 2-ма преподаватели; Мадрид, Испания - 3-ма преподаватели
Резултати:
Създаден е уебсайт на проекта: ( www.travellingtales.org.uk)
Събрани са приказки от шест страни и са преведени на езика на проекта/английски език/.
Направени са илюстрации по всички приказки от всички партньори и избраните чрез конкурси на училищно ниво са изпратени
на училището координатор.
Направени са драматизации по предложените от всички партньори приказки.
Направени са Коледни картички и обменени между партньорите.
Осъществяване на запознанства между учениците на партниращите училища чрез писма , имейли, скайп.
Подготвена е книга с приказки на шест езика.
Честван е Световният ден на приказките през март, 2007г.
Осъществен е културен обмен между страните партньори.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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22 СОУ “Г. С. РАКОВСКИ”
гр. София п.к. 1463, бул.”Витоша” № 134
+359 2 9522118; 9520865
sou22_rakovski@abv.bg

MARINE PARK FIRST SCHOOL, WHITLEY BAY - UNITED KINGDOM
1. DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO “G. MATTEOTTI” VIA PERUGINA - 06024 GUBBIO (PG) ITALIA
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. MAKSYMILIANA BASISTY-POLAND
3. COLÉGIO DONA MARIA PIA - CASA PIA DE LISBOA, I.P.- PORTUGAL

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C03-00070-1
Проект за училищно развитие
Учители, ръководен състав

Наименование на проекта:

Творчески умения и мислене
Цели:
Развитие и уеднаквяване на концепцията за творчески подход в обучението; Креативен подход към обучителния процес и
училищния мениджмънт; Популяризиране на творческия подход към преподаването; Екологична насоченост на преподаването на
всички предмети; Усъвършенстване в работата с ИКТ; Подобряване на комуникационните умения и работата в екип; Опознаване и
създаване на лични приятелства между участниците от различните държави; Запознаване с образователните системи в различните
държави; Подобряване на езиковите умения на ученици и учители; Разширяване на кръгозора на участниците; Възпитание в дух
на толерантност и крачка напред към европейската идентичност, базираща се на общата ни ценностна система.
Дейности:
Провеждане на среща в София - семинари, открити уроци, превод на обсъжданите материали по време на семинарите - теоретична постановка на творческия подход към обучението: Идеята за креативност и защо креативността е важна. Създаване на
уебстраница на проекта на български език и качване на преведените материали в нея - www.creativeskills2007.piczo.com. Организиране на учебна екскурзия до стария Пловдив: наблюдение на характерната възрожденска архитектура, необходимо за
тематичен подход. Тематичен подход 1 - теми, чрез които ще се преподават всички предмети: Избор на теми - приказки:1. клас
- английската приказка „Джак и бобеното зърно”; 4. клас - българските народни приказки за Хитър Петър. Създаване на интерактивни материали за обучение по английски език, 1. клас - могат да бъдат разгледани на уебадрес: http://twinspace.etwinning.
net/launcher.cfm?lang=en&cid=7768. Изготвяне на Ръководство „Стъпка по стъпка” за създаване на интерактивни материали за
обучение по различни предмети. Ръководството е предназначено за българските учители. Създаване на обща уебстраница на
проекта за всички партньори, обработка и качване на предоставените разработки в нея - www.creativethinkingproject.piczo.com.
Тематичен подход 2 - Опазване на околната среда. Разработване и провеждане на уроци по различните предмети съгласно изработения план.Участие в кампанията на Екобулпак „Спаси 1 дърво” - събиране на стари тетрадки и предаване за рециклиране в
Екобулпак. Видеозаснемане на създаването на избрания продукт на изкуството от природни или рециклирани материали: за 1.
клас - кукер; за 4. клас - триизмерен модел на възрожденска улица (стария Пловдив).
Мобилности:
4 работни срещи - София, Полша, Великобритания.
Резултати:
Готов набор от разработки за преподаване на всички предмети в начален курс (1. и 4. клас) чрез тематичен подход. Уебстраница
на български език - www.creativeskills2007.piczo.com.
Обща уебстраница на проекта, английски език - www.creativeskills2007.piczo.com.
Интерактивни материали по английски език, http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=7768
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

35 СОУ„Д. Войников”
София, ул.„Д. Войников”, 16
+359 2 8661060
sou_35@abv.bg

All Saints Primary School - Великобритания
1. 35 СОУ „Д. Войников” - България
2. Spolezna Szkola Podstawowa sto - Полша
3. Gradinita zu Program Prelungit Nr. 33 - Румъния
4. Szkola Podstawowa №29 - Полша
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO3-00072-1
Училищно развитие
Ученици, учители, родители, ръководен състав

Наименование на проекта:

Интеркултурното образование по отношение на гражданството за борба
срещу расизма и ксенофобията
Цели:
Развитие на становища, насочени срещу ксенофобията и расизма, и промоция на идеята за интеркултурното образование
сред учениците, така че тя да бъде включена в учебното съдържание в училищата участници в проекта. Поставено беше
начало на изпълнението на тази цел и предстои сравняване на резултатите с оглед изработване на крайния продукт
Дейности:
Дейности, насочващи вниманието на учениците към проблемите, свързани с проявите на расизъм, ксенофобия и липса на толерантност. Състезание за изработване на лого и мото на проекта между всички участници. Изготвяне на карти/въпросници/
анкети/интервюта/конкурси/изложби/хепънинги и други с цел изостряне на чувствителността на учениците към ксенофобски и расистки прояви. Дейности с външни участници - лекция и семинар с доцент Сийка Чавдарова от СУ „ Св.Климент Охридски” по темата на проекта. Организира се тематична екскурзия до Кърджали и среща с отец Боян Саръев, и с представител
на кметството в Златоград. Направена беше научна разработка върху наблюденията при вмъкване на темата в часовете по
английски език; изготвена беше и Power Point Presentation на същата тема, която бе изпратена на партньорите и бе представена на годишната конференция на учителите по английски език през месец май 2007г. в Благоевград.
Мобилности:
Ноември 2006 първа работна среща по проекта в Кастро Урдиалес, Испания, с участието на 2-ма преподаватели.
Резултати:
Крайният продукт, който трябва да се реализира през първата година, е да се развият и изработят идеи и първоначални
разработки с цел изготвяне на Насоки за изработване на междуучилищно учебно съдържание или програма, която да отразява
идеята за борба срещу ксенофобията и расизма, и да промотира интеркултурното образование в училищата партньори. Ще
бъдат включени десет различни теми.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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39 СОУ „П.Динеков”
София - 1799, Младост 2
+359 2 8899019; 8866593
slavtchii@yahoo.com; sou39@abv.bg

Испания
1. Латвия
2. Словакия
3. Португалия
4. Румьния

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00242-1
Училищен проект
Ученици

Наименование на проекта:

Европа и ние
Цели:
Запознаване с дейността на Европейския съюз, откриване на общи проблемни области и търсене на консенсусно решение
за всички участници. Възпитание в толерантност и уважение към държавите в ЕС. Проблеми и развитие в областта на ЕС и
кандидат-членките от гледна точка на партньорите.
Дейности:
Установяване на контакт чрез електронна поща, дебатиране и дискутиране с останалите участници и запознаване с крайните
решения, подготвяне на модерираща дискусия от страна на комисарите, изготвяне на power point презентации и видеофилми, представяне на училището и града ни, обработване на събрания материал, подготовка и провеждане на ролева игра
„Европейски съюз”- задълбочаване на темите чрез тематични екскурзии /пожароопасните региони в околностите на Saint
Raphael, запознаване с крайбрежните почистващи системи, посещение на парламента в Страсбург/, представяне на проекта
пред колегиума и пред ученици; изготвяне на Интернет страница.
Мобилности:
Пътуване до Германия, 12 ученици и 2-ма преподаватели.
Резултати:
Power point презентации, видеофилми, изложба със снимков материал, презентации пред колегиума и ученици, изготвяне
на Интернет страница.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

73 СОУ „ Владислав Граматик”
гр.София, ул. „Г.Измирлиев„ 2
+359 2 859 94 10, 859 95 10
Sou73vg@yahoo.com

Thomas- Strittmatter - Gymnasium
Im Hochwald 8, 78112 St. Georgen, Baden - Wurtenberg, Deutschland
1. Lycee Polyvalent Saint- Exupery 270, av. De Valescure, 83700 Saint- Raphael, Dpt. Var,
Frankreich
2. Zespol Szkol nr 4 im. Gen. Stanislawa Dabka
Ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, Woj. Podkarpackie, Polen
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00031-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Да се срещнем @ Европа
Цели:
Основните цели на проекта са учениците да се научат да работят с хора от различни култури, да прилагат придобитите теоретични познания в практиката, да открият необходимостта и изключителната важност от изучаването на чужди езици и поспециално английски език като средство за комуникация с хора, принадлежащи на култури, различни от тяхната собствена, да
осъществят интернационални връзки и контакти. Учениците да се научат да уважават и ценят различните начини на мислене
и живот на други народи и да бъдат толерантни към расовите, културните и религиозни различия. Да се развият умения за
работа в екип, колективно вземане на решения и тяхното изпълнение. Постигане на по-добро разбиране на общата идея за
европейско гражданство чрез запознаване и приемане на различни култури и народи като част от Европейската общност.
Дейности:
•	Беше организирана вечеря на страните участници, където всяка страна приготви национални ястия и запозна участниците
с традициите на съответната страна. Беше изготвена и книга с рецептите с национални ястия.
•	Пиесата „Ромео и Жулиета” бе поставена в замъка Поебла де Алкосер (Испания) на 25 април. Всички участници от четирите
европейски срани се представиха блестящо, като цялата общност Екстрамадура, Испания, наблюдава пиесата и бе отразена в
местните вестници.
•	В училищата бяха изготвени фотоизложби, отразяващи всички дейности по проекта, осъществените мобилности и
историческите забележителности, посетени от участниците в проекта, придружени от кратки описания. Изготвени са табла в
училищата с отразяване на работата по проекта, с цел увеличаване на познанията на всички ученици за културата и историята
на европейските партньори.
•	Продължаваме работата върху Webстраница и on-line списание.
Мобилности:
Испания - 5-ма преподаватели и 2-ма ученици
Румъния - 1 преподавател и 2-ма ученици
Резултати:
Пиеса „Ромео и Жулиета” - изпълнена от учениците от училищата партньори; готварска книга с национални ястия от различни
държави; web-страници, On-line списание; културен пътеводител; многоезичен разговорник
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

20

101 СОУ „Бачо Киро”
София, Надежда І, ул. „Илинденско въстание” №36
+359 2 9382818
sou_101@abv.bg

Куинтана де ла Серена - Испания
1. 101 СОУ „Бачо Киро” - България
2. Ромулус Парасчивои - Румъния

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-SCO1-00239-1
Училищен
Учители, ученици

Наименование на проекта:

С танц през Европа
Цели:
•	Децата да се запознаят с различни обичаи, културни традиции и церемонии, свързани с танците и музиката на нациите.
•	За всяка година от проекта учениците да научат и представят пред партньорите два танца - един национален и един характерен
за местна общност - и една народна песен.
•	Да се привлекат по-голям брой ученици за участие в подготовката на материалите, народните песни и танци.
•	Учители и ученици да се запознаят с образователните системи на страните партньори.
•	Да се съдейства за изграждането на комуникативни връзки и лични приятелства между учениците от страните партньори.
Дейности:
•	Представяне на проекта и проектните дейности пред учители, ученици, родители.
• Изработване и изпращане до всички партньори на рисунки с народни носии, на аудио- и видеозаписи на танците и песните,
в изпълнение на професионални състави и на деца от нашето училище; описания на историята и района им.
• Изработване на табла с материалите, изпратени от партньорите.
• Изложби на детски рисунки във връзка с различни народни традиции. Изпращане на най-добрите до партньорите.
•	Посещение на народни концерти.
•	Представяне на изтъкнати наши композитори пред ученици и партньори.
•	Писане и изпращане на писма на английски език от нашите деца до децата в Полша, Швеция, Испания и Румъния. Прилагане на нови технологии в кореспонденцията - електронна поща.
• Екскурзия до български възрожденски градове и исторически места.
•	Представяне на окончателните продукти за всяка година от проекта. Изработване на албум за всички продукти.
•	Осъществяване на работна среща за всяка година от проекта.
•	Оценка на проекта и окончателен отчет в края на първата година - юли 2007г.
Мобилности:
Работна среща между координаторите на проекта в град Холмшио - Швеция, проведена през октомври 2006г.
Резултати:
Изложба с рисунки и снимки за всеки етап от проекта. Художествени изяви и конкурси. Изработване на видео и аудио дискове
за всяка от проектните дейности. Изработване на албуми и папки с материали за нашата страна и традиции. Подготвяне
на видеопрезентации за нашата страна, възрожденски градове, различни български народни танци и песни. Подготвяне
на специални табла и кътове в училище за представяне както на изработените от нас, така и на получените от партньорите
материали по проекта. Децата се запознаха с чужди традиции и култури, намериха нови приятели. Излъчване на предаване
по БНР за проект „С танц през Европа” и 122ро ОУ.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

122 ОУ „Николай Лилиев”
София, ул.”Презвитер Козма” №2
+359 2 8664995
ou_122@abv.bg

Szkola Podstawowa №12 - Полша, гр. Вроцлав
1. Швеция, гр. Холмшио - Holmjo Skola; 2. Испания, гр.Мурсия - CEIP LA ARBOLEDA;
3. Румъния, гр.Яш, Scoala generala “Stefan cel Mare” Dancu; 4. 122ро ОУ „Николай Лилиев”
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00152-1
Училищно партньорство
Учители, ученици, училищно настоятелство, директор

Наименование на проекта:

Знанието гради мостове
Цели:
•	Образователни и възпитателни цели, културен обмен, езикова подготовка;
•	Обединяване на няколко средни училища от различни европейски страни за обменяне на информация и опит, отнасящи се
до средата, в която се развиват учениците, до тяхното обучение и възпитание;
•	Допринасяне за взаимно уважение чрез сравняване на прилики и различия, учейки се един от друг;
•	Реализиране на различни съвместни дейности: презентации на училищата, градовете и страните; представяне на
традиционна музика, митове, легенди, приказки, танци и техники за интегриране на емигранти и бежанци чрез дейности в
сферата на културното наследство;
•	Сътрудничество между училищата на всички нива: ръководни органи - учители - ученици - родители - местни власти.
Дейности:
Информационно табло в училището, работна среща с колегите, презентации, картички, легенди, отразяване на посещението
в местния вестник. Среща с партньорите в Полша и в Гърция. Изработване на картини, закачени по стените на училището, и
картички върху легенди от страните на другите участници.
Мобилности:
Гърция - 2-ма участници;
Полша - 6-ма участници - 3-ма ученици и 3-ма учители
Резултати:
Обмяна на опит в областта на култура, образование и музика. Презентации, рисунки, участие в свободни занимания с
учениците от участниците в проекта , усъвършенстване на езикова и говорна култура.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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135 СОУ ”Ян Амос Коменски”
гр. София,ул.”Суходолска 2„ №145
+359 2 8221913
Komenski_135 sou

СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви”, гр. Разлог ул. „Любен Каравелов” 12
1. Von-Vinski -Skule - Германия
2. KellokoskenLukia ja ylaaste - Финландия
3. Mieski -Zespol szkul - Полша
4. Eniaio Lyceumof Mires - Гърция
5. Gymnaziym of Apostolos Pavlos - Кипър

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00221-1
Училищно партньорство
Ученици, учители, ръководен състав

Наименование на проекта:

Тревожим се за пропиляното
Цели:
Учениците да придобият знания и увереност по отношение на използване на природните ресурси; обмяна на опит между
партньорските училища на тема„Рециклиране”; развиване и пропагандиране на темата за рециклирането в училището и в района,
в който живеят; подобряване на самочувствието на учениците и тяхната самоувереност; подобряване комуникацията и личностните
качества на учениците за работа в екип по отношение на обща цел; да се окуражи съвместната интерактивна дейност по проекта,
което ще доведе и до професионално развитие на учителите и на ръководния персонал за работа в мултикултурна среда.
Дейности:
Писмена кореспонденция между учениците; идентифициране на използваните източници на енергия, въглища, вода, нефт
и влиянието на местната, национална и глобална околна среда; изпратени презентации на страните до техните партньори;
проведен експеримент - разделно събиране на отпадъците в рамките на една седмица, резултатите бяха анализирани и
обявени на табло „Коменски”. Систематизираните материали от проведените изследвания бяха разпратени до партньорските
училища и публикувани на техните уебстраници. Работната група „Коменски” направи представяне пред училището като цяло,
беше проведено обучение на големи ученици пред по-малки съученици. В часовете по география и гражданско образование
учениците бяха окуражени да мислят за неустойчивия начин, по който тези отпадъци се оползотворяват в партньорските страни.
Резултатите от тази дейност са публикувани в юбилейното издание на училищния вестник. С помощта на ЦПРОИ и „Булекопак”се
направи презентация на проекта и резултатите от изследванията бяха представени на общински празник и излъчени по две
национални телевизии - Нова телевизия и Военен канал, вечерни новини. По време на презентацията интервюта дадоха
директорът на училището и ученици от екипа „Коменски”. Учениците събраха отпадъци, с които построиха „дървото на боклука”,
поставено на видно място в училището. Дейността спомогна на всички в училището да осъзнаят какво количество отпадъци
се изхвърля и насърчи позитивното мислене в тази насоченост. В часовете по английски език учениците писаха за получените
резултати от изследванията, които бяха разменени между партньорските училища и публикувани на уебстраниците.
Мобилности:
Великобритания - 2006г -2-ма преподаватели.
Полша - 2007 г. 2-ма преподаватели и 4-ма ученици.
Резултати:
Вписване на дейностите по проекта, направени в учебните часове, с представяне на презентации и доклади, което спомогна за
развитието на разбирането за значимостта на проекта, в който те участват. Издадено юбилейно издание на училищния вестник.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

137 СОУ ”Ангел Кънчев”
София, бул.”Европа”135
+359 2 8257353; 8244883
sou137@abv.bg

Royston High School Barnsley, S714EQ, South Yorkshire ,UK
1. Scoala ‘’ D.D.Patrascanu’ Tomesti- lasi - Румъния
2. Centralscolan Norberg - Vastmanland, Швеция
3. Gimnazjum Im.Krolewej Jadwigi - Полша
4. Instituto Di Istruzione Superiore ’ A. De Simoni’ - Италия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00155-1
Училищни партньорства
Ученици, учители, родители

Наименование на проекта:

Вода и воденици - минало и настояще
Цели:
•	Да се насочи вниманието към водата като ценен естествен природен източник, който трябва да се цени, опазва и консумира
разумно;
•	Да се даде възможност на учениците да опознаят местната хидросистема чрез директни наблюдения или анализи на
водата и да направят сравнение с други държави;
•	Да се стимулира събирането на материали, воденето на записки, обобщаването на резултати, да се насърчи проучването и
опознаването на района, в който живеят участниците;
•	Да бъдат стимулирани участниците да открият “духа на водениците”, слушайки и записвайки легенди и традиции, свързани
с тях, и да ги приемат като алтернативен източник на енергия;
•	Да се изградят и развият управленчески умения, както и такива, необходими за работа в екип;
•	Да се даде възможност за сравнение на историята, традициите и реалностите на страните участнички в проекта.
Дейности:
•	Локализиране на различни водни източници и изработване на хидроложка карта на района;
•	Сравнителен физичен и химичен анализ на питейната вода от различни източници;
•	Анкетно проучване на културата на ползване на питейна вода на жителите на София; обобщаване на изводите, изработване
на листовка с препоръки за начини на пестене на този ценен ресурс и разпространението й;
•	Установяване на връзка с всички институции и служби, отговорни за поддръжката, управлението и контрола на качеството
на водните ресурси;
•	Посещение на воденица; запознаване с устройството и начина на работа, мястото й в живота на българина, записване на
разкази на очевидци (аудио и видео записи);
•	Сравняване на всички събрани и обобщени материали с тези на училищата партньори;
• Интернет проучване за възможностите за използване на съвременни, модерни методи за експлоатиране на водениците,
водещи до производство на екологична енергия.
Мобилности:
Ноември 2006г. Парабяго Италия - 2-ма преподаватели; Май 2007г. Бендинат Испания - 4-ма преподаватели и 4 ученици.
Резултати:
Брошура с данни за хидроложката система и качеството на водата и изводите, направени на базата на сравнение с данните от
другите страни; Брошура с подробно описание на една или повече воденици, илюстрирана със снимков материал; Видеокасета
със запис на спомени на живи свидетели на действащи воденици; Диск версия на всички материали; Уебсайт на проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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138 СОУ “Проф. Васил Златарски”
1113 София, ул.”Алфред Нобел” 5
+359 2 8720537
school_138@abv.bg

Liceo Claudio Cavalleri - Италия
1. IES Bendinat - Испания
2. St. Paul’s college - Ирландия
3. 138 СОУ “Проф. Васил Златарски” - България

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO2-00026-1
Езиков проект
Ученици от 9. до 12. клас, учители по английски, български език, литература и изобразително
изкуство, асоцииран партньор - режисьор, родители, ръководен състав

Наименование на проекта:

Театърът като огледало на обществото - сравняване на две социални реалности чрез националната драма
Цели:
Проектът има за цел чрез театрална игра и проникване в драматургията да насърчи учениците да опознаят проблемите на
социалния живот на двете общества като отражение на културното и историческо наследство; да проникне в проблемите на
подрастващите, свързани с комуникацията, приемането на приликите и разликите в общественото развитие на двете страни;
да им покаже езика като средство за комуникация, като разлика и средство за сближаване; да развие езиковите им познания
и познанията им за социалния и културния живот и историческото наследство на две държави. Екипната работа, взаимното
опознаване и повишаване на интереса към другия води до стремеж към познание.
Дейности:
1. Прочит, репетиции, изработване на костюми и декор. 2. Представяне на откъси от пиеси. 3. Реклама. 4. Създаване на работни
групи в отделните етапи от проекта. 5. Заснемане на видео на части от работния процес и крайния продукт. 6. Езиков курс. 7.
Организиране на изложба. 8. Разглеждане на забележителности. 9. Представяне на предварително изготвени презентации,
разкриващи различни аспекти на социалния живот в България и Италия. 10. Представяне на предварително изготвени
презентации за българските и италианските автори, особеностите на епохата и техния стил. 11. Презентации, проследяващи
историята на театралното изкуство в Италия и България. 12. Изработка на плакати и флайъри.
Мобилности:
22-ма ученици и 4-ма преподаватели - представители от 138 СОУ “Проф. Васил Златарски” (1 от които асоцииран партньор)
взеха участие в срещата, проведена от 08.02 до 22.02.2007г. в град Санта Мария Капуа Ветере, Италия.
20 ученици и 3-ма преподаватели от училище “Едоардо Амалди” - Италия участваха в срещата, проведена в България от 17.04
до 01.05. 2007г.
Резултати:
1. Tеатрален спектакъл на английски език с участието на българските и италианските ученици. 2. Запис на постановката.
3. Брошура с резюме на пиесите и представяне на актьорите участници. 4. Театрален афиш и флайъри за постановката. 5.
Презентации за българските и италианските автори, особеностите на епоха и стил. 6. Презентации, проследяващи историята
на театралното изкуство в Италия и България. 7. Презентации на Power Point, разкриващи различни аспекти на социалния
живот в България и Италия. 8. Видеофилм с културните забележителности, с които учениците са се срещнали по време на
престоя си в двете страни. 9. Есе на тема: “Какво вече знам за другия?”.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

138 СОУ “Проф. Васил Златарски”
1113 София, ул.”Алфред Нобел” 5
+359 2 8720537
School_138@abv.bg

138 СОУ “Проф. Васил Златарски” - България
1. Училище “Едоардо Амалди” - Италия
2. НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” София, България - асоцииран партньор
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C02-00010 -1
Езиков проект
Ученици 14-18 год.; учители, родители; помощник директори и директор

Наименование на проекта:

Да свържем класната стая със света: околната среда
и чуждоезиковото обучение.
Цели:
•	Да се интегрира изучаването на околната среда в уроците по чужд език.
•	Да се насърчи взаимодействието между учители и ученици от други европейски страни; да допринесе за повишаване
отговорността на учениците към опазване на природата, към специфични екологични проблеми - техните причини и
потенциални решения; да разширим границите на езиковото обучение и по-ефективно да свържем дейностите в класната
стая с реалния живот; да сравним социалната и образователната система на страните, участващи в проекта; сприятеляване с
други ученици и учители от Европа.
Дейности:
•	Представяне и популяризиране на проекта пред учителите от училището, ученици, родители, община и местното
общество;
•	Осъществяване на редовен обмен на информация и на екологични материали между партньорите по проекта;
• Изработване на видеоматериал, представящ природен парк Витоша с най-популярните растения, дървета и животни,
които са уникални за Европа и защитени от закона;
•	Организиране на атрактивни и интерактивни уроци за представяне на екологични теми;
•	Организиране на екскурзии, които дават възможност на учениците да изучат богатото биоразнообразие и културно
наследство на двете страни. Изработване на снимки на различни местности с характерни растения и животни и подготвяне
на презентации;
•	Посещения на природонаучните музеи в Генуа и в София, аквариума в Генуа, планетариума в Смолян;
•	Организиране на дискусии по основните екологични проблеми в България и Италия.
Мобилности:
Обмен на ученици София, България, в 144 СОУ”Народни будители” - 11-24 ноември; 21 март - 3 април 2007г. в Генуа, Италия,
в Техническия морски институт San Giorgio, 4-ма преподаватели и 18 ученици.
Резултати:
Диск с атрактивни уроци за представяне на свързани с околната среда въпроси; речник с екологични термини; есета и
рисунки, които разкриват отношението на учениците към природата и популяризират екологичните познания; файл с
термини, засягащи тематичните области на проекта на майчин и на английски език за ползване на учениците; оn-line уроци
и упражнения; линкове към уеб- страниците на всяко от училищата, проектирани от ученици, в които са оповестени и
разпространени резултатите от дейностите по проекта.
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За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

144 СОУ ”Народни будители”
гр. София ж.к.”Младост 3”ул. „Бъднина”
+359 2 8770173
144sou@dir.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

144 СОУ ”Народни будители”, България
1. Instituto Tecnico Nautico Statale San Giorgio, Генуа, Италия

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C03-00029-1
Проект за училищно развитие
Учители, ръководен състав, ученици

Наименование на проекта:

С ИКТ е лесно!
Цели:
•	Да се повиши информираността на преподавателския състав по отношение на ИКТ
• да се мотивират учителите към пълноценно използване на ИКТ в образователния процес
• да се подобри качеството на методите на обучение
• да се включат повече учители в процеса на реално приложение на ИКТ в преподавателската дейност.
Дейности:
Всяко училище партньор предвиждаше:
• да проведе научно изследване по определен проблем;
• да проведе основно проучване на отношението на педагогическия колектив и на учениците към ИКТ, както и към
практиките, засягащи използването им;
• да сподели, преработи и оцени събраните данни и информация с помощта на електронната поща и видеоконференция;
• да проучи съществуващите програмни продукти, като се съсредоточи върху специфичните нужди, изведени от резултатите
от изследванията;
• да подготви учителския колектив за използване на ИКТ и ефективно приложение в процеса на обучение;
• да изработи приложими материали, които да се използват от преподавателите. Всяко училище партньор да се съсредоточи
върху определена тема или предмет, в зависимост от типа на училището;
• да тества създадените материали с помощта на целеви групи;
• да оцени настъпилите промени в методите на обучение.
Мобилности:
Първа година на проекта (1.08.2006г.- 31.07.2007г.)
Първа среща по проекта - 26.09. - 1.10.2006 г.- Берген, Норвегия. Участваха трима учители.
Втора среща по проекта - 18 - 22.04.2007 г.- Силистра, България. Участваха трима учители.
Резултати:
Училището изготви работна анкетна карта, която представи на Power Point на срещата в гр. Берген - Норвегия, през м. септември 2006г. Основен продукт на проекта са анкетни карти, разработени в два варианта - за ученици и за учители. Въпросите в
тях бяха съгласувани от всички училища на работната среща в гр. Берген. Анализът на попълнените анкети, както за учениците, така и за учителите от училището, бе представен на работната среща в гр. Силистра. Публикуване на статия за дейността
по проекта във в.„АЗ-БУКИ” и в местния вестник „Кремиковски металург”. По наша идея компютърен специалист изработи
уебстраница на училището - http://www.dsb-sredec.com/159ou/
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

159 ОУ ”Васил Левски”
гр.София, кв. „Челопечене”, ул.”Ангел Маджаров” 31
+359 2 9945439
ou_159@abv.bg

Liceo Ginnasio statale Marco Foscarini - Италия
1. Seminarieskolen - Дания
2. Езикова гимназия ”Пейо К. Яворов” - България
3. Slåtthaug Ungdomsskole - Норвегия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00147-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Нашият общ език: детските игри
Цели:
Основната цел на този проект е да предостави възможност на нашите ученици да научат нови детски игри, които принадлежат
на различни култури. Той ще даде и алтернативата да се забавляват, докато ги учат и играят, а заедно с това да практикуват
английския език в ролята му на комуникация. Втората цел на този проект е да даде възможност на нашите ученици да
научат повече за различни култури и традиции, интересни места в света; да открият приликите и разликите помежду си по
отношение на традиционните национални игри, музика, история, занаяти, кухня, облекло и др.
Дейности:
Предоставяне на информация от партньорите за техните държави, градове и училища на СD, представяне на игра, която се
играе на открито.Организиране на съвместна вътрешна интернет страница. Създаване на общо лого за всички партньори.
Мобилности:
21-25.11.2006г.- Сиемпосуелос, Испания. В срещата участваха двама учители.
10-14.03.2007г.- София, България. В срещата участваха всички учители от начален курс и контракторът.
19-23.05.2007 г. - Ротенбург, Германия. В срещата участваха двама учители.
Резултати:
Описание на една игра на открито в 3 варианта на английски език.
Изиграването й от ученици, записано на DVD.
Видеофилм за нашата държава, София, квартал „Челопечене” и училището ни.
Модел за лого на проекта.
Видеофилм, в който нашите ученици играят игрите на открито на училищата партньори.
Примерна анкетна карта за оценяване на дейността през първата година на проекта.
Видеофилм за деня на проекта.
Табло за проекта.
Табло с карта на Европа и стрелки, показващи градовете на училищата партньори
Статии за дейността по проекта във вестник „АЗ-БУКИ” и в местния вестник „Кремиковски металург”.
Статии за срещите по проекта в Сиемпосуелос и София в испанския училищен вестник.
Обща уебстраница на проекта - http://games-comenius.eu
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

28

159 ОУ ”Васил Левски”
София, кв. „Челопечене”, ул.”Ангел Маджаров” 31
+359 2 9945439
ou_159@abv.bg

Valentin-Ickelsamer-Hauptschule - Германия
1. CEIP VIRGEN DEL CONSUELO - Испания
2. Ecole de la pierre levée, (Ecole élémentaire la Jarne) - Франция

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S02-00015-1
Езиков проект
Ученици, учители, директор, помощник-директор, родители

Наименование на проекта:

Сравняване на държавните изпити - матури по икономическите предмети
с тези в подобно на нашето училище в чужбина
Цели:
•	Разширяване на интереса към професионалното образование и неговата европейска ориентация, посредством изучаване
на условията за придобиване на професионална квалификация.
• Изучаване и приложение на съвременни методи на обучение.
• Опознаване на друга европейска страна, на нейния бит и култура.
•	Възможност за голям брой ученици да комуникират на английски език и усъвършенстват уменията си за работа в екип.
•	Разработване на продукти с практическа приложимост в училища с икономическа насоченост.
Дейности:
•	Представяне на проекта пред ученици, учители, родители.
•	Събиране на информация по темата и създаване на контакти с партньора.
•	Разработване на критерии за подбор на ученици за обмена.
•	Работа по групи и подготовка на крайните продукти.
•	Провеждане на ученическа конференция.
•	Разпространение на резултатите по проекта.
Мобилности:
Предварителна среща в град Жилина, Словакия, през м 11.2006 г.
Двуседмично посещение в Словакия на 20 ученици и 4-ма преподаватели за периода 09-23.03.2007 г.
Резултати:
Сравнителен анализ на държавните изпити - матури по икономическите предмети в България и Словакия;
Българо-англо-словашки терминологичен речник;
Албум „Български народни обичаи, костюми и традиционни ястия”, Уебстраница на проекта на български и английски език;
Календар 2008г. с описание на проекта и богат снимков материал;
Извънреден брой на училищния вестник, посветен на работата по проекта;
DVD с ученически презентации на работните групи;
Фотогалерия с най-интересните снимки от работата по проекта;
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

Частно бизнес училище „Евростандарт”, България
София, ул. „Кирил и Методий” № 148
+359 2 9311899
bctd@mail.orbitel.bg

Партньори
Училище координатор:

Бизнес гимназия в град Жилина, Словакия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2CO1 - 00231 - 1
Училищен
Учители, ученици

Наименование на проекта:

Аз, Ти, Ние и другите - свързани чрез културата
Цели:
Да подпомогне взаимодействието между учениците от различни страни чрез научаване повече за други култури и традиции,
засилване изучаването на английски език, даване на еднакви възможности на всички ученици без значение на пол, социална
принадлежност или раса.
Дейности:
•	Езикова подготовка;
•	Организиране на изложби: “Европейските страни и техните флагове”, “Зимни празници”, “Мини музей с традиционни
предмети от бита”;
•	Представления: “Парад на националните костюми”, “Пролетта в нашите традиции”;
• Изработване на албум, книжки и рисунки;
• Изработване на анкетна карта за оценка на първата година на проекта;
•	Разпространение на резултатите от проекта.
Мобилности:
Работна среща в гр. Аксарай, Турция, от 19.11.2006 г. до 24.11.2006 г. Нашата институция беше представена от директора на
детската градина и две учителки.
Резултати:
Фотоалбум с фотографии и рисунки на град Видин;
Изложби, книжки, аудио- и видеопродукти;
CD презентации, рисувани керамични съдове, мартеници, рисунки, апликации и др;
Фотодокументация - фотоалбуми, документиращи различни етапи от работата по проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ЦДГ №1 “ Желязко Попниколов”
Видин, ул.“6-ти септември” №9
+359 94 601757
cdg1_vd@abv.bg

“Zubeyde Hanim Anakulu” Aksaray - Turkey
1. Kita “Abenteuerland” Berlin - Germany
2. ЦДГ № 1 “ Желязко Попниколов”, Видин - България

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00215-1
Училищно партньорство
Деца, учители, родители

Наименование на проекта:

Евродеца
Цели:
Проектът цели децата сами, чрез своята дейност да опознаят ежедневния живот на децата от други европейски страни, както
и особеностите на обществената и природната среда, в която те живеят. Включвайки се в разнообразни дейности по събиране,
изготвяне и размяна на предмети и информация и сравнявайки ги, децата практически формират своите представи за европейските си партньори. Това ще им позволи да реагират адекватно при среща с непозната култура и свободно да демонстрират
своята собствена, да утвърдят у себе си толерантност и доверчивост спрямо необикновени и чужди обичаи и поведения, да се
превърнат в индивиди, способни да се учат от другите и да живеят изпълнени с позитивна енергия и усещане за разнообразие.
Дейности:
• Издаване на вестник със заглавие „Моят град” - на осем страници разказахме за географията, историята, архитектурата,
индустрията, възможностите за спорт и свободно време, магазините и известните личности на нашите градове. Първата страница
включва карта на всяка страна и града, в който живеем, а другите седем - снимки, рисунки и информация;
• Изпращане на пътуващите кутии от страна в страна (всяка участваща страна напълни кутия с формат А4 с различни предмети,
избрани от децата на различни възрасти). Те са както традиционни за страната от миналото, така и такива, които характеризират
нашето съвремие, за да могат децата да ги сравняват. Тези кутии се изпращат от страна в страна на всеки четири месеца
•	Попълване дневник на пътуващата кутия (децата „записват”своите впечатления от предметите в пътуващите кутии чрез
снимки, рисунки, изрезки и писмена информация, която за по-малките деца става с помощта на учителите);
•	Установяване на контакт между различните класове и групи от различните учебни заведения (чрез e-mail връзки, писма и
пощенски пратки);
• Изпращане на поздравителни картички за празниците и други поводи;
•	Провеждане на две работни срещи годишно;
• Изработване на CD с вестниците „Моят град” на всички партньори;
•	Оценка на развитието на проекта чрез въпросници за децата.
Мобилности:
Линдоу, Полша: 23.10.2006- 28.10.2006г.- 2-ма преподаватели;
Лейда, Испания: 15.05.2007- 20.05.2007г.- 2-ма преподаватели
Резултати:
Всяко от училищата партньор изработи вестник на тема: „Моят град”. Цветните им копия бяха изпратени на всички партньори
и предоставени за разглеждане на деца, родители, общественост, медии и заинтересовани институции. Оформихме изложба
от вестниците в местната библиотека. Всички вестници събрахме в CD. Изработихме дневник на пътуващата кутия (албум с
цветни снимки, рисунки и писмена информация за всички предмети, събрани в пътуващата кутия за трите години на проекта).
Изработихме дневник на проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Целодневна детска градина №16
3000 Враца, ул. „Полк. Кетхудов” №14
+359 92 626240
tsdg16@abv.bg

Whitestone Primary School, Уелс - Великобритания
1. Szkola Podstawowa w Lindowie - Полша; 2. Ceip Escola Alba - Испания; 3. Istituto Comprensivo
Indro Montanelli - Италия; 4. Scoala Cu Clasele І-VІІІ Cazasu - Румъния
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2 C01 - 00256 - 1
Училищен
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Музика и изкуства - международен език
Цели:
• Използвайки езика на музиката и изкуствата, деца и учители да си сътрудничат и да общуват с партньорите от други страни;
• да творят заедно, като развиват умения, свързани с изкуството;
• да се докоснат до изкуството чрез естетиката и на другите страни, без да се ограничават само в дейностите на собственото си
училище;
• да се запознаят с нови идеи, съвременни технологии и културни събития; да се научат как да изучават приликите и разликите
в културата на различните страни;
• да се запознаят с новите технологии в изкуството.
Дейности:
• Изучаване, събиране и класифициране на информация и изготвяне на презентации по темите: фолклор, традиции и обичаи,
празници, развлечения, музика, танци, игри, занаяти и носии, архитектура и модерно изкуство на различните държави;
проектиране и създаване на уебсайт на проекта; информационни кътове, брошури, изработване на продукти на приложното
изкуство от учениците, организиране на изложби; разпространение на резултатите от проекта, крайните продукти и примери
за добри практики сред партньорите, други училища и местната общност; работни срещи по проекта; посещение на музеи
„Стара Варна” и Етнографски музей.
Мобилности:
град Солун - Гърция с 2-ма учители и 2 деца;
град Букурещ и град Фоксани - Румъния, двама учители;
учителски обмен в град Анкара - Турция, двама учители.
Резултати:
Уебсайт на проекта - www.music-arts.eu; мултимедийни презентации и видеоклипове, снимки; изложби на творби приложно
изкуство, изработени от учениците; заснети представления и концерти; информационни кътове; празници концерти и
развлечения за децата; публикации в пресата.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Частна детска градина „Малкият принц”
Варна, к-с „Чайка” до бл.19
+359 52 300 514
www.TheLittlePrinceSchool.com

40th Primary school of Thessaloniki - Greece
1. The Little prince” kindergarten - Bulgaria
2. Senkik elementary school - Turkey
3. Scuola Media Statale S. Francesco d’Assisi - Italy
4. Liceul de mizuca si arte plastice “Gheoghe Tattarascu”- Focsani, Romania
5. C.E.I.P.”Jose plata” - Spain
6. Scoala cu clasele nr103 - Romania
7 Lieporiu Vidurine Mokykla - Lithuania
8. Warminsko- Mazurskie - Poland
9. Gemeinschaftshauptschule Alfter-Oedekoven - Germany

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-000204-1
Училищни партньорства
Деца от предучилищна възраст, учители, родители

Наименование на проекта:

НАШАТА ОКОЛНА СРЕДА И КУЛТУРА - ДА ГИ ОТКРИЕМ ЗАЕДНО
Цели:
•	Да мотивираме децата да откриват себе си, своята култура и традициите на своя народ; да ги сравняват с бита, културата
и традициите на другите европейски народи; да са готови да живеят в здравословна околна среда; да ги възпитаме в духа
на европейското гражданство, чувство на толерантност и уважение към различните култури, историческо наследство и
традиции на страните партньори. Насърчаване на приятелствата между партньорите. Създаване у децата на усещането за
принадлежност към ценностите на Европа.
•	Мотивиране за подобряване на езиковата и комуникативната компетентност на всички участници в проекта. Насърчаване
на децата да търсят и събират информация и материали, представящи културата и традициите на страните партньори.
Подобряване на възможностите за използване на новите информационни технологии от децата и учителите.
Дейности:
•	Приобщаване на педагогическата колегия и децата към работата по проекта;
• Изработване на материали, представящи всяко училище, страната - герб, флаг, химн; образователната система; родният
град и т.н. и представянето им пред партньорите;
•	Провеждане на игри и труд сред природата и работа с природни материали;
• Изработване на коледни подаръци за партньорите по проекта;
•	Събиране на информация и материали за празниците и традициите от миналото и настоящето;
• Изработване на книжки: “Работим сред природата през есента, зимата и пролетта”, ”Любими детски игри сред природата
през есента, зимата и пролетта”, ”Любими детски и традиционни рецепти - есен, зима, пролет”.
• Изработване на CD-ROM с културни и исторически забележителности от района и изпращане на партньорите;
• Изработване на CD за работата по проекта
•	Разпространение на цялата информация за проекта чрез уебсайта на училищата;
•	Представяне на резултатите от проекта пред местната общност, родителите и другите училища чрез местната преса,
телевизия, интернет и т.н.
Мобилности:
Организационна среща - гр. Добеле, Латвия - октомври 2006г., 4-ма преподаватели; работна среща - гр. Казанлък, България
- май 2007г. Предстоят работни срещи във Финландия, Испания, България и Латвия.
Резултати:
Книжки: “Работим сред природата през есента, зимата и пролетта”; ” Любими детски игри сред природата през есента зимата
и пролетта”; ”Любими детски и традиционни рецепти - есен, зима, пролет”. CD за работата по проекта. Албум със снимков
материал за дейностите по проекта. Опитно поле с овощна и зеленчукова градини.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ЦДГ „Мечо Пух”
6100 Казанлък, ул. “Старозагорска” № 6
+359 431 62369
Mechopuh_kz@yahoo.com

Dobeles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Spodrība” - гр. Добеле, Латвия
1. Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Valodiņa” - гр. Добеле, Латвия
2. Päiväkoti Pernontie 31 - гр. Турку, Финландия
3. C.E.I.P. COMARCAL SAN MIGUEL - гр. Мурсия, Испания
4. OДЗ „Мир” - с. Бузовград, България
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- SO2CO1 - 00181 - 1
Училищно партньорство
Ученици, учители, родители

Наименование на проекта:

И НАЙ-МАЛКИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЕВРОПЕЙЦИ
Цели:
Развиване на съзнание за национална и европейска идентичност; опознаване на културното наследство на партниращите и
други страни в Европа; развиване на толерантно отношение към националните и етнически различия.
Дейности:
•	Подпомагане на децата при развитие на съзнанието за регионална идентичност в контекста “ Моят град - моята малка родина”.
Провеждане на цикъл от дейности, развиващи творчески умения у децата. Създаване на контакти с хора, представляващи културния
елит на града. Организиране на състезания и излети до забележителни места. Организиране на изложби. Детско творчество (рисунки и приложно изкуство). Беседи и интервюта на тема: “Градът през очите на детето”. Обогатяване на познанията за националните
традиции и културно наследство. Идентифициране и назоваване на националните символи. Запознаване с картата, историята и съвременността на собствената страна. Разширяване познанията на децата за Европа, имената на континенти и европейски държави.
Интересни факти за европейски страни. Утвърждаване чувство на уважение към индивидуалните и национални различия и особености (концепция за дружба, взаимно приемане, толерантност). Запознаване с европейската флора и фауна. Създаване на албум с
представителни изображения на архитектура, природни феномени, растения и животни на различни европейски страни. Участие на
децата във викторини и изложби с детско творчество, посветени на Европа. (Какво знам за Европа?)
•	Организация на спортни и интелектуални състезания. Запознаване с традиционни изкуства, песни, танци на други европейски
страни. Активизиране на Интернет кореспонденцията между децата . Включване на познавателни елементи, свързани с Европа
и европейското гражданство. Аудио записи на песни. Видеоклипове, представящи традиционни танци и подвижни игри.
Мобилности:
Февруари 2007г. - Троа, Франция - 3-ма преподаватели; Май 2007г. - Гданск - Полша - 2-ма преподаватели.
Резултати:
Изработване на общ информативен компактдиск, в който учители и деца работеха по зададени теми, представени на английски
език, съдържащ информация за всички дейности на партньорите през изминалите 3 години, за начина, по който всяко от
училищата въвежда европейската тема в своята учебно-възпитателна практика, и за влиянието на проекта върху европейското
самосъзнание на децата. Мултимедийната част на компакт диска включва: “Книгата Коменски”, съдържаща изчерпателен
илюстративен и информативен материал за работата на отделните партньори. Проектен уебсайт http://www.eurekol.net/, с
редовно актуализирана информация; мултимедийни презентации, фото- и картинни албуми, календари и дипляни. Албуми с
обяснителни текстове, представящи тематично детско творчество и резултати от състезания. Видеоматериали и аудиокасети.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ЧДГ “Приятел на Детето”
София - 1504, ул. “Кракра” 19
+359 2 9442918
friend@mail.bol.bg

Przedszkole Maiske 214, Лодз - Полша
1. 1. ЧДГ “Приятел на Детето”, България
2. Ecole maternelle Paul Bert - Франция
3. Ecole maternelle des Cumines - Франция
4. MPI De Mast, - Белгия
5. Ysgol Bodfari - Уелс

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00085-1
Училищен проект
Учители

Наименование на проекта:

Имало едно време...
Цели:
•	Да направим нашите деца по-осведомени и отворени към другите народи и култури. Да формираме у тях съзнание на
граждани на обединена Европа.
•	Да спомогнем за интеркултурното сътрудничество между деца и учители от пет различни европейски държави.
•	Да стимулираме детския интерес към нашето фолклорно богатство чрез учебната програма и допълнителни дейности.
•	Да дадем равни шансове на всяко дете свободно да се запознае с ценностите на българския фолклор и да участва в
проектните дейности.
Дейности:
• Изработване на презентация на детската градина и представянето й пред партньорите от проекта. Създаване на Интернет
страница на институцията и представяне на материали, свързани с проекта и дейностите. Запознаване на децата с типични
български народни приказки и илюстрирането им. Размяна на приказки с илюстрации и с текстове с останалите партньори.
Изработване на кукли-персонажи от приказките и размяна между партньорите. Изработване на обща брошура, включваща
от всяка държава партньор по една приказка, илюстрирана и преведена на работния език на проекта. Изработване на карнавални костюми на персонажи от приказките - свои и чужди. Провеждане на карнавален парад с костюми. Драматизиране на
приказките от проекта и представянето им пред по-широка публика. Изработване на общ компактдиск с представленията на
всички деца от петте партниращи държави.
•	През втората проектова година:
Издирване и подбор на народни игри, типични за региона. Пробиране от децата.
Изработване на календар със снимки и описания на игрите на работния език на проекта. Издирване и подбор на народни
песни от региона, изпълнени от децата и записване на общ компакт-диск с партньорите.
Мобилности:
Ноември 2006г. в град Сливен, България; май 2007г.в град Санта Круз де Тенерифе, остров Тенерифе, Испания - 3-ма преподаватели.
Резултати:
Интернет страница на детската градина, която предстои да обогатяваме с материали от развитието на проекта www.sinchets.
hit.bg. Брошура с приказки, илюстрирани и написани на националните ни езици и на работния език на проекта. Дискове със
записи от дейностите през първата година - драматизации на приказките, карнавален парад и илюстрации.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Целодневна детска градина „Синчец”
8800 Сливен, ул.”Хан Крум” 37
+359 44 623259
sinchets@abv.bg

Agrupamento Verticalde Escolas Michel Giacometti - Lisboa e Vale do Tejo - Portugal
1. Scoala cu clasele i - viii nr. 11 ‘ George Tutoveanu Barlad - Romania
2. Istituto Scolastico Comprensivo Statale 3° Polo, Gallipoli - Italy
3. Colectivo de Escuelas Rurales “Anaga”, Santa Cruz de Tenerife - Spain
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C03-00027-1
Училищни партньорства
Деца, учители, директор, родители

Наименование на проекта:

Чрез училищната програма към традиционната средиземноморска диета
и полезни хранителни навици - Храна@Здраве
Цели:
•	Поощряване общуването; активно участие; културно обогатяване между деца и учители; подобряване на учебната среда,
подсилване на европейския й характер;
•	Поощряване грижата за здравето чрез образование - деца, учители, семейства;
•	Подпомагане изразяването и творческите умения на децата, рециклиране на хартия, поощряване интеграцията на деца
със специални образователни потребности;
•	Мотивиране на деца и учители да опознаят европейски езици и култури;
•	Поощряване използването на нови технологии за комуникация.
Дейности:
•	Комуникативни дейности: Между деца и учители: e-mails, обикновени писма, картички; работни срещи с родителите,
относно здравословното хранене и заболяванията; видеокасети от нашите училища, така се поощри детската мотивация за
създаване на европейски приятелства, разбиране и изучаване на английски език.
•	Здравословни навици: Приготвяне на здравословна храна: сезонни менюта с плодове, хляб, зехтин, ядки, бадеми,
фрешове; родителите прилагат менюто и обменят знания; въведохме междинна плодова закуска в 10ч.
•	Творчески и артистични дейности: Организирахме състезание за лого на проекта, изложба от всички страни. Картини от
нашите дейности, колажи, украси, така децата се чувстват като част от проекта, но и приемат рециклирането като грижа за
околната среда.
Мобилности:
Учебно посещение на трима участници в гр. Лос Сантос Меймона - Испания, (11.11.07г.-17.11.07г.);
Подготовка и посрещане на партньорите в гр. Казанлък, България (01.06.07 -06.06.07г.);
Среща по проекта в гр. Бузау-Румъния - 6-ма преподаватели.
Резултати:
Видеокасета (DVD) с информация за страната, града, детската градина и основни дейности; лого на проекта (спечелено от
българско дете); рециклирана хартия и предмети, изработени от нея; зеленчукова градина, зелен кът, кът за подправки;
уебстраница с информация за хода на проекта: http://centros1.mec.es/jesusrom .
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ЦДГ “Снежанка”
Казанлък, ул.“Ален мак”, №8,
+359 431 62554
cdgsnejanka_kz@abv.bg

c.e.i.p.”Manuel J. RomeroMunoz” -Испания
1. Instituto comprensivo Polo 2 - Италия
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΟΥ - Кипър
3. “Capitan aviator Mircea T. Badulescu” - Румъния

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00015-1
Училищен проект
Деца, учители, родители

Наименование на проекта:

Земеделските продукти от региона и тяхното използване в гастрономията
Цели:
•	Опознаване спецификата на хранителните продукти от региона на местоживеене;
•	Опознаване на традиционните навици и практики в производството на тези продукти;
•	Опознаване на менюта и ястия - сезонни, празнични, обредни;
•	Откриване на междукултурните различия;
•	Откриване на нов начин на живот чрез гастрономията;
•	Откриване на продуктовото разнообразие и съпътстващи живота дейности.
Дейности:
•	Откриване и назоваване на типичните за региона продукти;
• Изготвяне на списък с редовно консумираните продукти от региона;
•	Проучване на честотата на продуктова консумация;
• Изготвяне на списък и размяна на названията на различните езици;
•	Записване на набор от рецепти и размяна между партньорите;
•	Откриване на хранителни и диетични качества на продуктите;
•	Реализация на рецепти с участие на деца , учители, родители;
•	Посещение при професионалисти-производители, продавачи, готвачи;
•	Размяна на подправки и продукти;
•	Организиране на изложби и базари и много други.
Мобилности:
Франция - Charron -13.11.06г. - 19.11.06г. - двама учители; Румъния - Хунедоара -17.03.07 г.- 23.03.07г. - трима учители.
Резултати:
Календар с международни рецепти; сайт на проекта; кулинарна изложба във всяка страна; доклад - участие в националната
конференция по предучилищно възпитание - град Свищов; брошури, представящи работата на всяка възрастова група по
проекта в България. Проектът е тригодишен и предстоят още две години работа.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ЦДГ”Здравец”
В.Търново, ул.”Стара планина” №22
+359 62 654551
dgzdravec@abv.bg

Франция
1. Ecoles Elementaire et maternelle-Charron - France
2. ЦДГ”Здравец” гр.В.Търново - България
3. Primary School nr 11 Hunedoara - Romania
4. Gradinita cu program prelungit nr.17 Vaslui - Romania
5. Wesside Day Nursery Limited - Hull - England
6. CILP Jose Montalvo Horcajo Stgo Cuenca - Spain
7. Direzione Didattica -Aulla Toskana - Italie
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00004-1
Училищно развитие
Ученици, учители

Наименование на проекта:

ОБЕДИНЕНИ В РАЗНООБРАЗИЕТО
Цели:
Това е многокултурен и многоезиков проект, който цели да съхрани познанието на учениците за тяхното собствено историческо,
културно и фолклорно наследство и да развие естественото им любопитство към други културни съкровища и света като цяло.
Учителите ще имат възможност да обменят опит в прилагането на фолклора в предмети от учебния план като музика, история,
изкуства, литература и др., за да поддържат интереса на учениците към техните собствени традиции и да ги накарат да изяват
желание да се запознаят с това, което другите страни са изложили в Културната, Арт и Фолклорна галерия на Европа. Учениците
ще станат по-информирани относно фолклорните традиции, музика, занаяти, танци, носии и т.н. на други европейски държави,
което е един солиден културен обмен с важно значение за образователния процес. Работният език на проекта е английски, което
дава възможност за прилагане на практика на знанията и уменията от часовете по чужд език.
Дейности:
Изучаване, събиране и класифициране на информация и изготвяне на презентации по темите фолклор, традиции и обичаи,
празници, музика, танци, игри, занаяти и носии; събиране на материали за фолклорната енциклопедия; създаване и пускане
на уебсайта на проекта; изработване на продукти на приложното изкуство от учениците и организиране на изложби; посещение
на музей „Стара Варна”; изработване на информационен кът и брошура.
Мобилности:
Първата работна среща по проекта за директори и учители се състоя в гр. Варна от 8 до 14.11.2006 г.
Втората работна среща - за учители и ученици, се състоя в гр. Алкошет, Португалия, от 9 до 15.05. 2007 г. (от българска страна
пътуваха 3-ма учители и 4-ма ученици).
Резултати:
Уебсайт на проекта (www.vs.edu-varna.com); мултимедийни презентации и ви-деоклипове; изложби на творби приложно
изкуство, изработени от учениците; заснети представления и концерти; информационен кът; информационен лист (брошура);
публикации в пресата.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ЧЕУ “Малкият принц”
Варна 9005, жк. Чайка до бл.19
+359 52 300514
office@TheLittlePrinceSchool.com

ЧЕУ “Малкият принц” - България
1. Escola E.B. 2,3 El-Rei D. Manuel I - Португалия
2. Scoala Cu Clasele I - Viii Nr. 2 ‘Vasile Parvan’ -Румъния
3. Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu - Турция
4. Direzione Didattica Statale Silvio Pellico - Италия
5. Escola Secundária Da Baixa Da Banheira - Португалия
6. Istituto Comprensivo Statale “F. Jovine” - Pozzilli - Италия
7. I.E.S. “Miguel Hernández” - Испания
8. Kuoppakankaan Koulu - Финландия

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00199-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Творчески подходи при езиковото обучение
Цели:
•	Запознаване с училищата партньори - какъв вид училища са, учебни програми, организация на учебния процес и на свободното време на учениците.
•	Провеждане на опознавателна среща в София и уточняване на целите и задачите, стоящи пред партньорите в насока
измерения, тълкуване и приложение на демокрацията в отделните страни.
•	Обогатяване на знанията на учениците в теоретичен аспект, практическа насоченост на понятието „демокрация” и неговото
проявление в отделните страни, какви положителни и отрицателни тенденции те виждат в собствените си страни.
•	Влияе ли възпитанието върху оценката на действителността и как се преодолява субективната оценка?
•	Запознаване на учениците с различните измерения и приложения на демокрацията в родната страна и в страните партньори - Германия, Финландия.
Дейности:
•	Основната дейност в първия етап на проекта е изготвяне и заснемане на 15-минутен видеофилм, който представя знанията
и опита на нашите ученици за демокрацията в България, тяхната гледна точка за положителните и отрицателните й страни,
наблюдавайки приложението и развитието на демокрацията в съвременна България.
•	Организиране на изложба на ученически рисунки, създаване на календар с рисунки за страните партньори за 2008 г.
Мобилности:
Посещение във Финландия в края на месец април 2008 г
Резултати:
Филм с продължителност 45 минути;
Календар с рисунки на деца за 2008 г от училищата партньори.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:

Партньори:

Частно немско училище „Веда”
ул. „Марин Дочев Христов” № 5
+359 2 9311467
info@vedabg.com

Gymnasium Wolnzach - Германия
Адрес:Sportweg 10, 85283 Wolnzach
Телефон: +49 8442 92460
Факс: +49 8442 924670
Е-mail:gymnasium-wolnzach@t-online.de
1. ЧПГ „Веда” - България
2. Uudenkaupungin Lukio - Финландия
Адрес: Vikaistenkatu 3/23500 Uusikaupunki
Телефон: 02845 15247
Факс: 02845 15444
Е-mail: ukilukio@uusikapunki.pi
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C01 - 00056-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Да бъдем европейци - създаване на европейски кодекс на поведение
Цели:
Училищен проект, включващ три европейски държави. Целта му е формирането на достойно европейско гражданско съзнание въз основа на традиционните европейски ценности. Общите ценности и идеали на нашите европейски държави ще
бъдат основа за един каталог на ценности и създаването на кодекс за поведение на бъдещите граждани на Европа. Ще бъдат
насърчавани уважението, толерантността и взаимното разбиране. Обмен на добрите практики между партньорите трябва да
насърчава позитивни промени в поведението на младите хора от различни държави.
Дейности:
• Проучване и създаване на база данни (провеждане на разследвания, проучвания в библиотеки, вестници, архиви и др.);
• Създаване на уебсайт и въвеждане на всички събрани от учениците данни;
• Организиране на работна среща през септември 2006г. в Бургас, България;
• Създаване на форум за дискусии, обмяна на опит и информация;
• Използване на интернет комуникациите  за обмяна на информация между учениците;
• Организиране на работна среща в Кеми, Финландия, на учители и ученици за оценка на постигнатото;
• Организиране на обмен между ученици и учители;
• Организиране на семинари;
• Организиране на изложби;
• Организиране на конференция за презентация на резултатите - ежегодно и в края на проекта.
Мобилности:
Среща по проекта на партньорите в Бургас. Представяне на участващите държави и училища. Тържество “Откриване на
седмица на проекти Коменски”. Експедиция на ученици и учители до село Бръшлян - резерват в Странджа планина. Работна
среща на партньорите в Кеми. Презентации на тема “Християнски морал и модерно поведение”. Дискусия на тема “Модерни
технологии и стереотипи в поведението на младите хора”. Oпознавателни срещи и съизмерване на различни аспекти от
живота във финландските училища.
Резултати:
Eсета и презентации на тема “Какво означава да си европеец”; изложба “Да се обличаме като европейци”; дискусия на тема “Има
ли европейска култура на поведение”; web site goingeuropean.org, листовки и CD-ROM с Европейския кодекс на поведение.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ГПАЕ “Гео Милев”, Бургас
8012 Бургас, к-с “Зорница”
+359 56 862945; 862949
gpae_geomilev_burgas@abv.bg

ГПАЕ “Гео Милев”, Бургас
1. Саувосари Праимъри Скуул Кеми - Финландия
Sauvosaari@kemi.fi
2. Гимназия “Граф Мюнстер” Байройт, Германия
Gmg - Bayreuth@online.de

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2С01-00081-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Стойностното разнообразие на нашето културно наследство
Цели:
•	Разглеждане и обсъждане на традициите в различните страни: традиционни фестивали/чествания (през първата година),
народни приказки и предания (през втората година), култури на малцинствените общества (трета година на проекта);
•	Сравняване на традициите на страните, участващи в проекта, успоредно с търсене на общи източници и установяване на
причините за запазването им или за тяхното изчезване;
• Изследване на значението на културите на малцинствата;
•	Оценяване богатството на културното многообразие в нашето общество и осъзнаване на важността от запазването на това
наследство за бъдещите поколения.
Дейности:
•	Събиране на материали за размяна с партньорите за традиционни празници и чествания за всяка страна;
•	Проиграване на един традиционен празник от всяка държава, който беше записан като видеоклип: Баба Марта за България, Денят на Мартин - Латвия и турски народен танц;
•	Създаване на плакат с традиционни празници и чествания за всяка от страните;
•	Създаване на комбиниран календар с рисунки на учениците, представящ празници от България, Латвия и Турция;
•	Попълване на формуляри за оценка на проекта.
Мобилности:
гр. Свищов, България - 4 учители и 10 ученици от България, 4 учители от Латвия, 6 учители и 2 ученици от Турция.
гр. Аксарай, Турция - 4 учители от България, 3 учители и 6 ученици от Латвия, 7 учители и 12 ученици от Турция.
Резултати:
Информационна брошура от всяка институция;
Плакат с традиционни празници за всяка държава;
Комбиниран календар с ученически рисунки за празниците на всяко училище;
Мултимедиен CD-ROM, съдържащ запис на дейностите на всички институции;
Уебсайт на проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”
ул. „Д. Хадживасилев” № 11, гр. Свищов 5250
+359 631 64384
office@dtg-svishtov.com

Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” - България
1. Основно училище „Селчук” - Турция
2. Основно училище „Закумуиза” - Латвия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO3 00056-1
Училищно партньорство
Учители

Наименование на проекта:

It’s Easy! - Лесно е!
Цели:
•	Да насочим вниманието на преподавателския състав към важността на ИКТ;
•	Да вдъхновим учителите да използват ИКТ в работата си;
•	Да подобрим качеството на методите на преподаване;
•	Да включим колкото е възможно повече учители в използването на ИКТ в ежедневната им преподавателска работа.
Дейности:
• Изработване материали за провеждане на анкети;
•	Провеждане анкети за проучване на базисното състояние на съществуващите нагласи и практики, касаещи използването
на ИКТ от учители и ученици;
• Споделяне, обработване и оценяване на събраните данни по електронна поща и видео- конферентна комуникация;
•	Проучване на съществуващия софтуер, като се насочи вниманието върху специфичните нужди, определени от резултатите
на анкетите;
•	Обучаване на учителите ефективно да използват ИКТ в класната стая;
• Изграждане на съвкупност от полезни средства и материали, които да са в помощ на учителите. Всяко училище партньор
фокусира вниманието си върху една тема/предмет в зависимост от спецификата на самото училище;
•	Апробиране на изработените материали върху целеви групи и оценката им;
•	Оценяване на настъпилите промени в методите на преподаване.
Мобилности:
15
Резултати:
Уебстраница и брошура, изработена от всичките училища, включваща резюме на проекта, насоките и резултатите от него,
както и културната среда във всяко от партниращите училища;
Ресурсна банка от готови, лесни за използване он-лайн материали, които да се прилагат във всички участващи институции;
Учебни единици на CD ROM, върху избраната от всяко училище тема;
Училищни календари.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ЕГ „Пейо Яворов”
ул. “Бойка Войвода” № 20 , Силистра
+359 86 824174
p.yavorov@gmail.com

Liceo Ginnasio statale Marco Foscarini, Венеция - Италия
1. Seminarieskolen, Aalborg - Дания
2. 159 ОУ “Васил Левски”, София -България
3. Slåtthaug Ungdomsskole, Bergen - Норвегия

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2CO1-00108-1
Партньорства
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Да бъдем европейци
Цели:
Да открием и предадем на поколенията нашата собствена култура; опознаване на Европа с помощта на изкуството й, музиката й, историята, характерните места, фестивали и обичаи; изграждане на европейска идентичност.
Дейности:
•	През тази година учениците имаха за задача да изучават и сравняват своята придодна и културна среда на регионално ниво,
за да определят това, което съставлява нашата европейска специфичност. Установи се обмен между училищата партньори по
пощата, чрез форуми и образователен чат. Създаде си виртуално училище, в което се обучава, дискутира и обменя информация.
•	Това, което се учи в часовете по информационни технологии (Powerpoint, Windows Movie Maker works), бе приложено на
практика при разработване на продуктите по проекта. Използват се като инструмент за общуване чуждите езици, които са научени
в час. Написани са дефиниции на ключови думи на чуждия език за проекта и са направени речници (многоезичен, тематичен,
мултимедиен). Направени са 200 CD и 10 DVD, включващи материал, създаден по време на пътувания с цел събираческа и
изследователска дейност;
•	Участниците в проекта направиха 5000 снимки на района, в който живеят, и по този начин се научиха да се вглеждат в нещата
около тях и ги опознаха по-реално. Проведоха се интервюта с хора, работещи в училище, в градската управа и в организации в
нашия град - по този начин проектът зае максимално висока позиция и привлече съмишленици и помощници. •	С помощта на
Регионална инспекция по околната среда и водите се изучават проблемите на замърсяването. По наша инициатива почистихме
екопътека Крушуна, което бе отразено в национален ефир. Участниците написаха общи разкази в реално време чрез Интернет.
Българските ученици създадоха компютърна игра, включваща материали, изпратени от Англия, Франция и Италия. Изработване
на картинно табло, постер с природни материали, пана. Работа в малки групи и предаване опита от по-големите ученици (17год.)
на по-малките (8 год.).
Мобилности:
Франция - 2-ма преподаватели; Англия - 1 преподавател и 5-ма ученици
Резултати:
Три части на галерия са създадени във форумите PHARЕ и VIVA; дискусии в Интернет; акция за разделното събиране на
боклука; две изложби с художествени произведения; аудио- и видео- продукти; представяне в местните вестници, във
френски ежедневник в Ноял-сюр Вилен и пред програма ”Хоризонт” на БНР.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Гимназия с преподаване на чужди езици, град Плевен
ул.„Александър Стамболийски” 22, гр. Плевен
+359 64 829043
Englishk3@el-soft.com

Франция
1. Англия
2. Италия
3. България
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06- BGR01-S2C01-00225-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Равенство в различието
Цели:
Основната цел на проекта “Равенство в различието” е да бъдем отворени към мултикултурна Европа, в която поради исторически и икономически фактори живеят различни общности. Осъзнаването на общите ценности и изследването на националното наследство влияят върху разбирането, че разнообразието е културното богатство на Европа и е основа на единството.
Младите хора като граждани на Европа да развият умения за противопоставяне на нетолерантността, за уважение на демократичните права на етносите, населяващи регионите на партньорите по проекта.
Дейности:
• проучени културни традиции на етноси, населяващи регион Шумен;
• проведени срещи, дискусии, презентации, анкета;
• организирани конкурси за есета и лого, свързани с темата на проекта;
• изготвени и представени мултимедийни презентации;
• приобщени местни организации и фирми с цел сътрудничество.
Мобилности:
В периода от 06.05.2007г. до 11.05.2007г. 4-ма ученици и 4-ма учители посетиха училището партньор в град Валенсия , Испания.
Резултати:
Илюстрирана информационна брошура;
Календар CD за 2008 г.;
Значки с логото на проекта;
Компакт дискове, съдържащи презентациите на учениците, информационен материал, проведената анкета;
Публикации в училищните вестници;
Постер;
Разделители за книги.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Гимназия с преподаване на чужди езици “Никола Вапцаров”
град Шумен, бул. „Мадара” №36
+359 54 860061
gpche_shu@abv.bg

Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, Бялисток - Полша
1. Integrierte Gesamtschule „Friedrich-Wilhelm- Raiffeisen“, Хам/Зиег - Германия
2. Instituto Enseñanza Secundaria Enric Valor S/N, Валенсия - Испания

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C02-00005-1
Езиков
Ученици, учители, родители

Наименование на проекта:

Световната младеж. Демокрацията и младите хора
Цели:
Усъвършенстване на езиковите и комуникативни способности на английски, полски и български език; изграждане на критически подход на мислене и активно отношение към света чрез познаване на връзката между индивидуалните права и
гражданските задължения; характеристика на полския и българския подход към демократично общество; създаване на
независимост в изследователската работа на учениците чрез Интернет и чрез посещения в различните институции и разговори с техните представители; задълбочаване на сътрудничеството между учители по различни предмети, за да обединят
усилията си за постигане на обща цел; развиване на умения и методи за работа в екип.
Дейности:
Анкети за най-често спазваните и най-често нарушаваните правила в училище; срещи с местните власти; посещения на важ
ни в исторически аспект места и паметници; училищна драматизация: „Европа - люлка на демокрацията”; дебати по теми по
време на посещенията и извън тях; писане на есета, определени от общата тема, подтеми и презентаци.
Мобилности:
18.09 - 25.09.2006г - работна визита в училище „Ст.Сташиц” град Завиерчие,
16.10 - 29.10.2006г. - ученически обмен в училище „Ст.Сташиц” град Завиерчие, Полша.
28.03 - 03.04.2007г. - работна визита в ГПЧЕ „Н. Вапцаров” град Шумен, България
23.04 - 06.05.2007г. - ученически обмен в ГПЧЕ „Никола Вапцаров” град Шумен, България
Резултати:
Интернет страница с информация за Полша и България, Завиерче и Шумен;
Форум, галерия със снимки от срещите;
CD и фотоалбуми на визитите в Полша и България;
Англо - полско - български разговорник за елементарна комуникация;
Списание, отразяващо темата на проекта и съдържащо есета, разкази, импресии и афоризми.
Тематичен календар за 2008 г.;
CD албум на обекти в Полша и България под закрилата на ЮНЕСКО;
филм (видеоклип) с тематична ориентация;
Тематични табла и плакати със снимки.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

Гимназия с преподаване на чужди езици “Никола Вапцаров”
град Шумен, бул. „Мадара” №36
+359 54 860153
gpche_shu@abv.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ГПЧЕ „Никола Й. Вапцаров” гр. Шумен - България
1. Професионална гимназия „Ст. Сташиц”, град Завиерчие - Полша
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00070-1
Училищен
Ученици

Наименование на проекта:

ЛЕГЕНДИ
Цели:
•	Фокусиране на вниманието на учениците върху националните легенди.
•	Стимулиране на ученическото участие в училищните прояви.
•	Възможност на учениците да споделят своите идеи, креативност и културни особености с други ученици от различни
страни.
•	Включване на учениците в творчески мероприятия.
•	На учителите е предоставена възможността да провеждат тематично обучение.
•	Разкриване пред учениците на други култури.
•	Стимулиране на неформалното преподаване сред учителския персонал.
•	Стимулиране на обмена на идеи, методи и източници между учителите от различните партниращи си страни.
•	Усъвършенстване на ученическата изследователска работа, творчество, драматургични и артистични умения.
Дейности:
•	Фокусиране на вниманието на учениците върху националните легенди.
•	Стимулиране на ученическото участие в училищните прояви.
•	Възможност на учениците да споделят своите идеи, креативност и културни особености с други ученици от различни страни.
•	Включване на учениците в творчески мероприятия.
•	На учителите е предоставена възможността да провеждат тематично обучение.
•	Разкриване пред учениците на други култури.
•	Стимулиране на неформалното преподаване сред учителския персонал.
•	Стимулиране на обмена на идеи, методи и източници между учителите от различните партниращи си страни.
•	Усъвършенстване на ученическата изследователска работа, творчество, драматургични и артистични умения.
Мобилности:
Ноември 2006 г. - Санта Венера, Малта - 6-ма преподаватели;
Май 2007 г.- Монтана, България.
Резултати:
20 легенди, по пет от всяка от страните, участващи в проекта, написани на майчиния език на съответната страна (български,
малтийски, полски и португалски) и преведени на английски.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ГПЧЕ “Петър Богдан”, Монтана
ул.”Юлиус Ирасек” 7
+359 96 307108; 306235
gpche_mont@abv.bg

„Св. Франциск от Асизи”, Санта Венера - Малта
1. ГПЧЕ „Петър Богдан”, Монтана - България
2. Държавна гимназия No 8, Лодж - Полша
3. Училище Форте да Каза - Португалия

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C03-00024-1
Училищно развитие
Ученици: 15-17 години, родители, учители, асоциирани партньори

Наименование на проекта:

Образование и възпитание чрез взаимодействие между училище и общински институции
Цели:
•	Задълбочаване на сътрудничеството на регионално ниво между училището и общинските институции;
•	Сътрудничество на европейско ниво за обмен на иновационни практики, свързани с темата на проекта;
•	Намиране на по-ефикасна стратегия за училищна успеваемост;
• Изграждане на чувство за взаимна отговорност между училище, родители и общински институции за реализацията на
младите хора.
Дейности:
• Изработка, провеждане и анализ на резултатите от анкети “Проблемите на младите хора” и “Отношения училище родители” с ученици, родители; Power point презентация на резултатите от анкетите;
•	Създаване от екип от учители и ученици на мултимедиен продукт, презентиращ страните членки на Европейския съюз и
предоставен на Община Стара Загора за отбелязване влизането на България в Европейския съюз;
• Изработване на дипляна, популяризираща дейността на проекта;
•	Провеждане на Ден на родителите;
•	Работа на Ученическия съвет под ръководството на училищния психолог.за превенция на младите хора от детска
порнография, проституция и трафик.
Мобилности:
гр. Форт де Франс, Франция 25.11.2006 - 30.11.2006 г.
гр. Исерния, Италия 10.02.2007 - 15.02.2007 г.
гр. Васлуи, Румъния 10.06.2007 - 15.06.2007 г.
Резултати:
Анкети: “Проблемите на младите хора” и “Отношения училище/ родители”;
Дипляна “Образование и възпитание чрез взаимодействие между училище и общински институции”;
Презентации за страните, регионите и училищата участници в проекта;
CD-ROM с всички изработени материали по проекта;
Уебстраница www.ecommunaute.lx.ro;
Проект за „Харта на училищния живот”, раздел ученици.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ГПЧЕ „Ромен Ролан”
гр. Стара Загора 6000, ул. „Цар Иван Шишман” 62
+359 42 604771
stef_raykova@yahoo.fr; iv_sotirova@yahoo.com

College Dillon II, Остров Мартиника - Франция
1. Escola Secundária de Santo Andre - Португалия
2. Liceul Teoretic ,,Emil Racovita’’ - Румъния
3. ITS „E. fermi” - Италия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00268-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

за какво разказват къщите
Цели:
Подпомагане интеркултурното разбирателство и насърчаване на сътрудничеството на национално и международно ниво.
Учениците ще станат част от общ европейски проект, ще придобият полезен опит, идеите им ще се осмислят и осъществяват.
Начинът ни на работа създава предпоставки за постигане на познания и осведоменост за това как общественото развитие
е отразено в архитектурата. Важна цел е предоставянето на полезни стратегии за участие в демократичния процес на съвременното общество. Днешните ученици са мениджърите на бъдещето.
Дейности:
•	Проучване на местно ниво на историята на различни постройки;
•	Посещения на музеи, библиотека, обществен регистър;
•	Срещи с експерти и лектори, специалисти по темата;
•	Написване на статии и есета едновременно на матерен и на английски език;
•	Онагледяване посредством картини, рисунки, модели на къща и т.н;
• Изложби;
•	Обмяна на опити и идеи между преподавателите;
•	Посещения на архитектурни забележителности.
Мобилности:
Швеция- 3-ма преподаватели; Гърция - 3-ма преподаватели.
Резултати:
Постери;
Календар;
Модели на сгради;
Рисунки, картини, снимки;
Презентации на Power-point;
Статии и есета;
Съвместен website;
Изложби.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ГРЕ “ Г.С.Раковски “
8000 Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ 19
+359 56 810104
radyna@bginfo.net

Rudenschöldskolan - Швеция
1. ГРЕ “ Г.С.Раковски” - България
2. József Gimnázium - Унгария
3. 2nd Geniko Lykeio - Гърция

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2CO2-00038-1
Езиков проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

заедно в европа
Цели:
Този проект ни доближава до приоритетите на Европейския съюз, целящи да запазят и благоприятстват културното и езиково
многообразие на стария континент, приобщавайки пълноценно новите страни членки. Тема от взаимен интерес, която предоставя на нашите възпитаници възможност да усвоят, посредством нетрадиционни методи, чужд език, който, в съчетание с
познанията, придобити по другите дисциплини, ще приложат в областта на екологията и опазването на околната среда.
Дейности:
• Използване на нетрадиционни дидактически подходи - песни, танци, театър, кухня - при усвояване на езиковите компетенции;
•	Специално организирани експедиции, чиято цел е опознаването на естествените паркове с различна типология и
практически занятия за обмен и анализ на получената информация;
•	Споделяне на виждания относно връзката човек - природа на базата на историческото, културното и икономическо развитие на съответната област;
•	Посещения на регионални и национални паркове, резервати и защитени зони.
Мобилности:
Италия - Рипосто , 25 ученици и 6-ма преподаватели.
Резултати:
Направа на снимки и клипове за осъществените дейности;
Концерт «Песните и танците на моите приятели».
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

ГРЕ “ Г.С.Раковски “
8000 Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ 19
+359 56 810104
radyna@bginfo.net

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Италия
ГРЕ “ Г.С.Раковски “ - България
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00040-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Нашата квадратна миля
Цели:
Създаване на общ уебсайт, където всеки партньор помества материали за местното културно наследство и други характерни
особености на своя роден край (история, чествания, музика, география, природа, фолклор), което позволява споделяне и
сравняване на резултатите от работата на партньорите по проекта. Организиране на мрежа от партниращите училища, които
да докажат, че въпреки съществуващите различия, всички имат общи цели и общо бъдеще в Европа.
Дейности:
Изготвяне и разпространение на анкета сред учениците на тема: „Нашата квадратна миля”. Резултатите бяха представени
във вид на графики и изложения на табло в гимназията. Изготвени са презентации за Никулден, Бъдни вечер, Коледа, Нова
година и Йордановден, качени на общия уебсайт. Закупени са материали за часовете по изобразително изкуство. Учениците
рисуваха архитектурни паметници от гр. Пазарджик, фигурални композиции, свързани със зимните народни празници, изработиха суровачки, мартеници и сувенири за Великден. Учениците от 11-ти клас посетиха Регионалния исторически музей.
Организирахме посещение на кукерски игри в селата Лесичово и Калугерово, а на патронния празник на училището - 1 март,
посетихме гроба на К. Величков в гр. София и поднесохме венец. Организирахме в Етнографския музей боядисване на яйца
с восъчна техника, характерна за планинските селища от нашия район. Записахме дискове и отпечатахме над 100 рекламни
брошури, представящи нашето участие на международния сайт: www.oursquaremile.eu. Всички дейности, осъществявани по
проекта, бяха периодично представяни пред ръководството на гимназията и Педагогическия съвет. Те бяха популяризирани
и сред обществеността в града чрез публикации във в. „Знаме”, местния кабелен оператор и сайта на МГ „К. Величков”.
Мобилности:
Среща в начално училище Страндхутер - гр. Ден Хелдер, Холандия (1-5.11.2007) - 4-ма преподаватели;
Среща в училище “Саулуте” - гр. Гаргздай, Литва (21-25.04.2007) - 3-ма преподаватели.
Резултати:
Анкета, презентации, представени на Front Page на традиционни занаяти и продукти: мартеници, кукерски маски, великденски яйца, местния пазар и как живеем ние. Два благотворителни базара. Със средствата закупихме спортни пособия и
посетихме Дом за деца в неравностойно положение. Картините и суровачките бяха включени в изложба на тема “Пазарджик
и зимните народни обичаи” в етнографската експозиция към Регионален исторически музей - Пазарджик. Изготвихме фототабла за визита на наши ученици в Италия, за партньорите ни по време на работните срещи в Холандия и Литва. С текстилни материали бяха изработени кукерски маски и представени на училищната изложба. Рекламните дискове, представящи
нашето участие на международния сайт www.oursquaremile.eu., бяха разпространени в различни училища и институции на
региона. Отпечатахме над 100 рекламни брошури, популяризиращи гимназията и работата по проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Математическа гимназия “Константин Величков”
Пазарджик 4400, ул.”Сан Стефано” №1
+359 34 444596
mgschoolpz@telecablenet.com

гр.Ден Хелдер - Холандия
1. Природоматематически лицей “Франческо Севери” гр. Фрозиноне - Италия; 2. Колеж по туризъм “Тони Гаярдо”, Лас Палмас, Гран Канария - Испания; 3. Начално училище “Юкслахден Коулу”,
Ямса - Финландия; 4. Начално училище “Саулуте”, гр. Гаргздай - Литва; 5. Основно училище “Сладки връх”, Сладки връх - Словения; 6. Математическа гимназия “К. Величков” - гр. Пазарджик

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00021-1
Училищен проект
Ученици, учители, родители

Наименование на проекта:

Наблюдатели - Виртуално европейско предприятие за мода
Цели:
Проектът цели учениците да осъзнаят, че предприемаческите умения са основно качество, от което всички млади хора се нуждаят. Приобщаване към европейските образователни стандарти и тези в чуждоезиковото обучение. Да се покаже ролята и значението на изучаването на чужди езици като непрекъснат цикъл - учене за цял живот. Да се даде възможност за прилагане на нов
начин на усвояване на знания и преподаване в различен контекст, като учениците симулират международен екип за проучване
във Виртуално европейско предприятие за мода. Да насърчава усъвършенстването на личните качества на учениците, необходими в предприемаческия бизнес. Да способства учениците да използват чуждите езици и новите технологии като средство за
комуникация. Да стимулира професионалното израстване на преподавателите чрез взаимодействие и сътрудничество с други
училища в Европа. Да увеличи репутацията на училището в страната и в Европа.
Дейности:
Проведена бе анкета, която даде възможност на учениците да анализират и разберат гледната точка на различните групи
потребители и общото и различията във връзка с пазаруването.Учениците направиха изследване, на базата на 250 интервюта, за да съберат информацията във връзка с анкетата. Обобщаваше се информация за развитието на проекта, чрез e-mail и
общата платформа MOODLE.
Мобилности:
Ноември 2006 г. проектна среща - Вила Франка де Шира, Португалия;
Април 2007 г. проектна среща - Манхайм, Германия.
Резултати:
Анкета за потребителските навици в Европа, първоначално изготвена от всеки партньор, обобщена по време на първата
среща в Португалия и преведена на съответните езици. Изготвени диаграми, графики и схеми, обобщаващи резултатите от
анализираните 250 анкети, представени в Манхайм, Германия. Изготвени табла по случай Международния ден на жената
и проектните срещи. Изложба на снимки, статии, карти, по време на Деня на отворените врати в училище (23 май 2007 г.),
свързани с дейностите по проекта. Създадена Интернет страница http://www.viewers-fashion.eu/.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Национална финансово-стопанска гимназия
ул. “Розова долина “1, София 1421
+359 2 8662013; 8661309
dir@nfsg.online.bg

Национална финансово-стопанска гимназия, София - България
1. Max-Hachenburg-schule Mannheim, Манхайм - Германия
2. Escola Secundaria de Alves Redol, Вила Франка де Шира - Португалия
3. LP Le Grand Cerf, Безон - Франция
4. Grupul Şcolar “Aurel Vlaicu’, Клуж-Напока - Румъния
5. Alapli Anadolu High School, Алапли - Турция
6. Liceo Linguistico “San Pellegrino”, Римини - Италия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C01-00154-1
Многостранни училищни партньорства
Ученици, учители, родители

Наименование на проекта:

Измерения на европейското единство (историческо наследство и съвременно развитие)
Цели:
•	Основна цел на проекта бе да създаде нови форми на сътрудничество между ученици и учители от различни страни, говорещи на различни езици, живеещи при различни условия. През първата фаза на проекта, където дейността ни беше организирана в работа по темата “Античното наследство и неговите съвременни проекции”, учениците от партниращите училища
бяха ангажирани в културно-лингвистични и исторически проучвания за установяване на общи основни обществени идеи и
тяхното развитие в модерните демокрации в различни части на Европа. Сред приоритетите на проекта от особена важност бе
срещата с Другостта от една страна, а от друга - осъзнаването на едно базисно езиково и историческо единство на народите
на Европа, което представлява реална основа на образованието за по-добро европейско гражданство.
На тази обща цел бе подчинен практическият аспект на проектните дейности, чийто основен стремеж бе чрез езиков и идеен
анализ на Преамбюла на Европейската конституция, учениците да развият умения за съпоставителен анализ на езикови,
идейни и културни факти, да осъзнаят себе си и своя народ като граждани на Европа. Работата по съставянето и оформлението
на сборник с есета, създадени в хода на проекта, целеше формирането на практически умения за създаване, редактиране
и разпространение на подобен тип продукти, усвояването на специфичен софтуер за обработка на снимков материал и
предпечатна подготовка и най-активното използване на новите информационни технологии, за получаване и изпращане на
готовите текстове, както и за общуване с партньорите, което се осъществи изцяло по Интернет.
Дейности:
•	Разработване на темата “Античното наследство и неговите съвременни проекции”;
•	Подготовка за срещата на участниците в Тистед, Дания: събиране на материали за мултимедийни презентации, които
представят нашето училище, нашата столица и нашата страна като носители на богато антично наследство, култура и
възможности за разнообразен туризъм;
•	Работа върху крайните продукти и отчетните материали.
Мобилности:
Проектна среща (учители и ученици) в град Тистед, Дания (17-23 март, 2007г.).
Резултати:
Портфолио, съдържащо есетата по теми, произтичащи от съдържанието на Преамбюла на Европейската конституция; Дизайн
на корицата на бъдещия сборник “Измерения на европейското единство”; Кратка мултимедия “Ние изследваме корените на
европейското единство”; Отчет за проектните дейности, изнесен пред събрание на Педагогическия съвет, както и пред членовете
на функциониращия в гимназията “Европейски клуб”; Отчет на координатора за хода на проекта, съгласуван между партньорите
на работния семинар в Тистед; Уебсайт на проекта, създаден от българския координатор (http://freewebs.com/ngdek).
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За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

Национална гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ”
София 1360, ул. „Баба” 16
+359 2 8273006
ngdek.bg@gmail.com

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

НГДЕК - България
Thisted Gymnasium & HF-Kursus - Denmark; 2. Escola Secundária/3 Aurélia de Sousa - Portugal

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00262-1
Училищен проект
Ученици и учители

Наименование на проекта:

Да опознаем музиката в Европа
Цели:
•	Основна цел: Учениците да обогатят чрез музиката познанията си за другите европейски страни, като общуват с връстниците
си от партниращите училища. По този начин да ги приобщим към света извън границите на нашата държава и да ги подтикнем
към създаване на трайни приятелства, основаващи се на еднакви музикални вкусове и предпочитания.
Конкретни цели:
•	Да мотивираме учениците за търсене на нови знания в различни области чрез включване в изследователска дейност;
•	Да задълбочим и разширим знанията и вкусовете им към изкуството;
•	Да окуражим учениците да научат езика на музиката, като се докоснат до различни музикални инструменти;
•	Да научат за музикалното наследство и културата на партниращите страни;
•	Да представи нови методи за учене, базиращи се на изкуството.
Дейности:
•	Запис на открит урок по музика с превод на английски език;
•	Задълбочено проучване дейността на училищен хор, инструментален или танцов състав и представяне на дейността му;
•	Запис на музикални изпълнения на ученици и обмен;
• Изложби, представящи национални музикални инструменти и костюми в партниращите страни;
•	Календар на празниците, свързани с музиката в петте страни;
•	Публикуване в училищните уебсайтове на материали по проекта;
•	Викторина на тема “Музиката в Европа”;
•	Ученическа кореспонденция.
Мобилности:
Словакия -3-ма преподаватели; Полша - 2-ма преподаватели.
Резултати:
DVD с уроците по музика в петте страни - обобщава се от българското училище;
CD с обща презентация на проведените проучвания - обобщава се от словашкото училище;
DVD с музикални изпълнения на ученици от петте страни - обобщава се от румънското училище;
Календар на музикалните празниците - обобщава се от полското училище
CD с обща презентации на народните инструменти и костюми - обобщава се от гръцкото училище.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Начално училище „Св. Софроний Врачански”
Враца, ул.” Стоян Кялъчев” 2
sofronii@m-real.net

НУ „Св. Софроний Врачански” гр. Враца - България
1. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej - Полша
2. Scoala Generala Polovragi - Румъния
3. 52nd Primary School of Iraklion - Гърция
4. Základná Škola Levice - Словакия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00214-1
Училищно партньорство
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Наблюдатели - Виртуално европейско предприятие за мода
Цели:
•	Да накара учениците да се запознаят и опазят общото природно наследство, уникалната природа на Европа за бъдещите
поколения.
• Да съдейства за изграждане у младите европейци на единна ценностна система, ориентирана към опазване и обогатяване
на околната среда.
• Чрез изучаване на връзките и зависимостта между живата и неживата природа, запознавайки се с последствията
от замърсяването на околната среда да даде възможност да се предприемат за нейната защита мерки, съобразени с
директориите, приети от Европейския съюз
• Чрез изучаване на околната среда учениците да се запознаят с уникалната, разнообразна, но еднакво уязвима европейска
природа.
Дейности:
• Изготвяне CD, презентации, пратки, е-mail до всички партньори;
•	Лична кореспонденция между учениците, като на всяко дете е определен ученик кореспондент от училище партньор по
проекта;
• Изработване на нагледни материали, постери чрез апликиране и използване на отпадъчни материали - хартия, пластмаса
и др.
•	Посещения на резервати, защитени местности, пречиствателни станции, сметище и др.
Мобилности:
месец ноември 2006 г. в Шатору, Франция - 2-ма участници
месец май 2007 г. в Пафос, Кипър - 2-ма участници
Резултати:
Мултимедийна презентация на училището;
Изложба от детски рисунки, постери, макети, изготвени от отпадъчни материали;
CD, отразяващ всички дейности, изготвени материали и резултати от работата по проектната тема.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Начално училище „Яне Сандански” град Разлог
ул. „Яне Сандански” № 17
+359 747 80236
jane_sand@gedimeks.com

Шатору - Франция
1. Краков - Полша
2. Удекона - Испания
3. Пафос - Кипър, Бари - Италия

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C01 - 00182 - 1
Училищен проект
Деца, учители, родители, ръководен състав

Наименование на проекта:

КНИГАТА - ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ НА ЕВРОПА
Цели:
Чрез този проект децата ще имат възможността да приемат отворена покана за откриване на литературното съкровище
на тяхната страна чрез разгръщане на въображение им. Той цели да ги направи чувствителни към културното наследство
на страната им и на другите европейски страни и да открият литературното изобилие, сътворявайки свои собствени дръзки
истории. Децата да придобият и развият умения за слушане на истории, за разглеждане на илюстрации и развиване на въображението им и др. Децата да усъвършенстват и развиват вербалните си умения за изразяване. Възпитаване и развиване
у децата на умения за разказване, определение, продължение и развитие на историите. Да даде на децата начални умения
за четене. Да намери пътища, които да развият тяхното въображение. Развиване на чувствителност към опазването на родното и европейското културно наследство. Усвояване на умения за слушане на друг език. Обмяна, сравнение и развитие на
методите на учене.
Дейности:
Представяне на проекта пред педагогическия екип и местната общественост. Организиране на колекция от литература (методология, традиционни истории, класическа и съвременна детска литература). Създаване стая на проекта с кътове на различните
държави участнички и библиотечни кътове с тяхна литература. Изучаване на български литературни произведения от жанровете на фолклора, класиката и съвременната детска литература. Дейности по изобразително изкуство - илюстрации, колажи,
изработване на кукли за куклен театър. Дейности по музика - песни и танци, свързани с произведенията, дейности по български
език и литература - свързани със заучаване, преразказване и драматизиране на произведенията. Използване на интерактивни
методи за презентиране на работата по проекта - DVD, CD, Power Point.
Мобилности:
Ноември 2006 г. - Гърция - 3-ма души; май 2007 г. - Италия - 3-ма души.
Резултати:
DVD, CD, 4 презентации, куклени и театрални представления пред
родителите, фотоалбуми, информационни табла, стая на Европа.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ОДЗ № 6
ул. ”Ген. Жостов” №1, град София
+359 2 9383034
gav20@abv.bg

ГЪРЦИЯ
1. Италия
2. Северна Ирландия
3. Румъния
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00253-1
Училищен
Деца от 5 до 7 год. възраст

Наименование на проекта:

Детското творчество и познание чрез изкуството
Цели:
Използване на изкуствата като стимул на детската познавателна активност в предучилищна възраст, чрез стимулиране на
детските когнитивни процеси при прилагане на различни изкуства, да се достигне до оптимални параметри на реализацията
на учебния план.
Дейности:
Пълен анализ на учебното съдържание преди реализиране на всяка педагогическа ситуация, въвеждане в учебния процес на
различни изкуства като стимули на детското възприятие, внимание и памет по време на различни ситуации под педагогически
контрол. На практика бяха включени всички дейности за реализация на педагогическите ситуации, съответстващи на учебната
програма и план, в съчетание с различни изкуства за деца с цел стимулиране на тяхната познавателна активност и изграждане
на нови образователно-възпитателни стратегии в следващите етапи на реализация на проекта.
Мобилности:
Посещение на детска градина № 52 в гр. Крайова - Румъния, през юни на 2007 г. от четирима учители на ОДЗ 48.
Резултати:
CD със записи за онагледяване прогреса на дейностите по проекта, фотоси, обмен на продукти от дейността на децата.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ОДЗ 48 „Братя Грим”
ул. „Марин Христов” № 5, 1233 - София
+359 2 8320021
odz48@abv.bg

ОДЗ 48 „Братя Грим”, България
1. GRADINITA NR. 52, GEORGE ENESCU NR. 81, 1100, CRAIOVA - DOLJ - ROMANIA
Telephone: 0040251434103; Fax: 0040251434103
2. TARTU LASTEAED PÄKAPIKK , Address:Tiigi 25, 50410 TARTU - ESTONIA
Telephone: 00372736 1590; Fax: 00372742 1065

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00129-1
Училищен проект
Ученици, учители, родители, ръководен състав

Наименование на проекта:

Традиционни приказки от Европа
Цели:
•	Проектът да сближи чрез приказките страни от Европа в полза на учители и ученици, които да научат повече за другите
страни, езици, култури и традиции.
•	Да се фокусираме върху опознаването на партньорите, техните училища и местната общност.
•	Да представим и разучим традиционните приказки, митове и легенди от собствените си страни и да ги споделим с
партньорите си.
•	Един от резултатите на проекта да бъде трайно визуално табло във всяко партниращо училище, като създадем гоблен,
направен от децата, в който са изобразени традиционни приказки.
Дейности:
•	През октомври 2006 година всеки партньор започна първото представяне.
•	Работа по дейността “Get To Know Me” - “Опознай ме” изработва се и се изпраща анкетна карта до всички партниращи си
училища.
•	Работа по дейността: разработване на презентации „Страната - Традиции и Култура -Училището”.
Мобилности:
Октомври 2006г. - Проектна среща в Мадрид, Испания.
Май 2007г. - Проектна среща в Кийминки, Финландия - 3-ма преподаватели.
Резултати:
Албуми със снимки, рисунки, колажи за дейността „ОПОЗНАЙ МЕ”.
CD-презентации - Страната, Традиции и култура, Училището.
Публикация в регионален печат за работата по проекта.
Презентация на проекта пред родители, местните училища, детски градини и местната общественост.
Организирани отворени врати с представяне на материали и дейности по проекта. Изложби със снимки и детски рисунки.
Анкетни карти за учители, родители и деца, в които високо е оценена работата по проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Обединено детско заведение №2 “Джани Родари”
2900 Гоце Делчев, ул.”Михаил Даев” 2
+359 751 60312
odz@abv.bg

Moss Hall Junior School, Лондон, Англия
1. Numero 13, Мадрид - Испания
2. Kiiminkijoen Koulu, Кимиинки - Финландия
3.	ОДЗ №2 “Джани Родари”, Гоце Делчев - България
4. Direzione Didattica Statale Penne, Пене - Италия
5.	ScuolaElementareParitaria, Ливорно - Италия
6.	Usak Nihat Dulgeroglu Ilkogretim Okulu, Юшак - Турция
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00018-1
Училищен
Деца, учители, родители

Наименование на проекта:

Храненето вчера и днес, тук и другаде
Цели:
Да преодолеем предразсъдъците, да открием и създадем общите неща /приликите/; да развием чувство за европейска принадлежност, да се запознаем с традициите, обичаите и хранителните навици; да развиваме чувство за единство и обединение;
да развием способности да променяме възгледите си, да съставяме документи /пана, писма, брошури, анкети/; да създаваме
предпоставки и възможности за срещи, опознаване на храна, различна от нашата; да се осмеляваме да вкусваме.
Дейности:
•	Събиране и изпробване на готварски рецепти;
•	Рисуване;
•	Развиване на географски познания и наблюдателност (запознаване с регионите на партньорите), на научни познания
(хранителните продукти и нашето тяло), както и на исторически познания (как са се хранели в миналото);
•	Развлечения с децата - Хелоин, Ех, че вкусно, Витамини зреят в нашите градини, празниците “Бъдни вечер “ и “ Прошка “.
Мобилности:
Работна среща №1 - проведена в гр. Малмеди, Белгия. Основна цел на срещата - запознаване с представителите на партниращите
училища, планиране на дейностите за първата проектна година, запознаване с училището домакин и белгийската образователна
система. Основни резултати: Планирани дейности и изработен график за провеждането им за първата проектна година.
Работна среща №2 - проведена в гр. Кюстендил, България. Основна цел на срещата - отчет и анализ на дейностите, реализирани
през първите четири месеца, фиксиране на срокове за изпълнение на следващите дейности от проекта, запознаване с детската
градина домакин и с българската образователна система. Основни резултати: Анализирани дейности и планирани мероприятия
за втората половина на първата проектна година;
Работна среща №3 - проведена в гр. Маран, Франция. Основна цел на срещата - отчет и анализ на дейностите, реализирани през
първата проектна година, запознаване с училището домакин и с френската образователна система, оформяне на финалния продукт за първата година от работата по проекта. Основни резултати: Анализирани дейности и подготвени финални продукти по
проекта; планирани дейности за втората проектна година.
Резултати:
Албум с приключенията и откритията на Бубул;
Представяне на децата, участници в проекта, учебните заведения и регионите;
Изложба за представяне работата по проекта през първата му година.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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ОДЗ “Мечта”
2500 Кюстендил, ул.”Бузлуджа„ 91
+359 78 550608
odz_mechta@abv.bg

Белгия
1. Ecole Communale Fondamentale De Xhoffraix - Белгия
2. Ecole Elementaire Jules Ferry - Франция
3. Osnovna Šola Kamnica - Словения

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00166-1
Училищни партньорства
Деца от предучилищна възраст, деца със специални образователни потребности, учители,
родители

Наименование на проекта:

НАШАТА ОКОЛНА СРЕДА И КУЛТУРА - ДА ГИ ОТКРИЕМ ЗАЕДНО
Цели:
•	Да мотивираме децата да откриват себе си, своята култура и традициите на своя народ; да ги сравняват с бита, културата
и традициите на другите европейски народи; да са готови да живеят в здравословна околна среда;
•	Да ги възпитаме в духа на европейското гражданство;
•	Да възпитаме чувство на толерантност и уважение към различните култури, историческото наследство и традициите на
страните партньори. Насърчаване на приятелствата между партньорите;
•	Създаване у децата на усещане за принадлежност към ценностите на Европа;
•	Мотивиране за подобряване на езиковата и комуникативната компетентност на всички участници в проекта;
•	Насърчаване на децата да търсят и събират информация и материали, представящи културата и традициите на страните
партньори;
•	Подобряване на възможностите за използване на новите информационни технологии от децата и учителите.
Дейности:
•	Приобщаване на педагогическата колегия и децата към работата по проекта.
• Изработване на материали, представящи всяко училище и всяка страна - герб, флаг, химн, образователна система; роден град и
т.н. и представянето им пред партньорите. Организиране и провеждане на работни срещи по проекта с партньорите.
•	Провеждане на игри и полагане на труд сред природата. Работа с природни материали. Изработване на коледни подаръци за
партньорите по проекта.
•	Събиране на информация и материали за празниците и традициите от миналото и настоящето. Изработване на книжки.
Изработване на CD-ROM с културни и исторически забележителности от района и изпращане до партньорите. Изработване на CD за
работата по проекта. Разпространение на цялата информация за проекта чрез уебсайта на училищата. Представяне на резултатите
от проекта пред местната общност, родителите и другите училища чрез Интернет, чрез местната преса, телевизия и т.н.
Мобилности:
Организационна среща - гр. Добеле, Латвия - октомври 2006 г.; Работна среща - с.Бузовград, общ. Казанлък, България - май 2007г.
Резултати:
Книжки: “Работим сред природата през есента, зимата и пролетта”, ” Любими детски игри сред природата през есента, зимата
и пролетта”, ”Любими детски и традиционни рецепти - есен, зима, пролет”; CD за работата по проекта; Албум със снимков
материал за дейностите по проекта; Опитно поле с овощна и зеленчукова градини.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ОДЗ “МИР”
6159 с. Бузовград, община Казанлък, ул. “Митко Палаузов “ № 48
+359 4355 320
оdz_mir@yahoo.fr; nadejda_dr@abv.bg

Dobeles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Spodrība”, гр. Добеле - Латвия
1. Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Valodiņa”, гр. Добеле - Латвия
2. Päiväkoti Pernontie 31, гр. Турку - Финландия
3. C.E.I.P. COMARCAL SAN MIGUEL, гр. Мурсия - Испания
4. Целодневна детска градина “Мечо Пух”, гр. Казанлък - България
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00149-1
Училищен
Ученици, преподаватели

Наименование на проекта:

Музика без граници
Цели:
Проектът цели изграждане на интернационална, културна общност (чрез създаване на музика), базирана на многообразието и
различието на страните участнички. Той се стреми да представи музиката като универсален език, с помощта на който може да
бъде разбран всеки човек, независимо от неговата национална принадлежност, тъй като тя (и особено фолклорната) е изпълнена със съдържание и информация за живота на народа, който я е създал. Целта е да се запознаят учениците с музикалните
европейски и самобитно-национални фолклорни ценности, за да се преодолеят границите между страните в Европа - не само
държавните, но и икономическите, и социалните, а културните и религиозните различия да се приемат с повече толерантност.
Дейности:
•	Учениците с интерес работят със софтуерните програми за аудиозапис и дигитална обработка на музикалните произведения,
търсят в Интернет и събират полезна информация по набелязаните задачи, използват електронна поща, видеоконферентни
връзки, чат-общуване и английския език като работен език на проекта .
•	Създаването на авторски песни в определен музикален стил или с елементи от родния фолклор развива творческите
възможности и креативността у учениците участници в проекта; обогатява познанията им относно самобитния фолклор и
предпочитаната музиката в родината им и в страните участнички. В процеса на работа по отделните етапи на проекта децата се
запознават с регионалните и национални медии (радиостанции, печат, телевизионни канали) и добиват представа за начините
на популяризиране и разпространение на създадените от тях продукти .
Мобилности:
Проведени: 22-29.11.2006г. в гр.Силвареш, Португалия (9 участници);
10-18.10.2007г. в гр.Скуодас, Литва (8 участници).
Предстояща: 1-07.12.2008г. в гр.Еркрат, Германия.
Резултати:
В края на проекта реализираните творби (аудио- и видеозаписи на песните и концертните изпълнения, създаденото лого и
уебстраница на проекта, плакати, снимки и публикации) на отделните училища ще бъдат събрани и разпространени чрез
всички културни институции в местните региони, медии, печат и обществени организации.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

60

ОУ ”Димчо Дебелянов”
ул. „Кирил и Методий” 1, Ихтиман
+359 724 3438; 3487
ou2304101@abv.bg

„Алберт Швайцер”- Германия
1. Училище по изкуствата - Литва
2. ”Тераш до Кришто” - Португалия

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C01-00248-1
Училищен проект
Ученици, учители и родители

Наименование на проекта:

Чрез истории и предания да опознаем живота и историята на нашите европейски съседи
Цели:
•	Централно място в нашия проект заемат историята и културата и свързаните с тях легенди, предания и действителни събития от различните родни места на партньорите. Тези две основни направления - историята и културата - свързват страните от
европейския континент помежду им. По този начин всички участници в проекта се опознaват и разбират по-добре въз основа
на приликите и разликите в произхода им.
•	Децата обичат различните видове истории. Започвайки от размяната на истории от ученическия живот (през първата
година), преминавайки към празниците от годишния календар и стигайки до историята на родния край, учениците се
запознават с други култури и начин на живот. Докато събират, допълват, променят или дори сами съчиняват различни по
вид истории, те задълбочават активно своите познания за собствената си култура и исторически корени. Чрез сравняване и
противопоставяне на материалите на отделните партньори децата самостоятелно намират прилики и разлики. В резултат на
това се научават да приемат, разбират и уважават другите народи и култури.
Дейности:
•	Ежемесечен обмен между всички партньори на истории и снимки от живота в училищата. Представяне на материалите чрез
стенвестник, както и чрез обсъждане на информацията;
• Изготвяне на общ картинен речник, съдържащ всеки месец по четири нови думи с илюстрации към тях, направени от учениците в
различните училища. Представяне на новите думички и произношението им на всички езици на държавите, участващи в проекта;
•	Установяване на приятелска връзка чрез писма между различни класове от партниращите си училища. Разменяне на
поздравителни картички и авторски пожелания по различни поводи;
•	Обмен на информация и представянето й пред учениците, учителите и родителите във връзка с училищните системи в отделните
държави, със системата на оценяване и с патронните празници на училищата;
•	Подготвяне на годишна книга, представяща моменти от училищния живот на партньорите;
•	Провеждане на годишна викторина на тема„Какво научихме за училищния живот в училищата на нашите партньори?”;
•	Представяне на дейностите по проекта пред ученици от други училища, местните власти и обществеността на града.
Мобилности:
Работна среща по проекта в Рохожник, Словакия; Работна среща по проекта в гр. Вроцлав, Полша
Резултати:
Ежемесечен стенвестник, даващ информация за училищния живот в училищата партньори; Общ картинен речник на петте
езика на партниращите си училища; Годишна книга, представяща всички дейности по проекта и материалите, които са си
обменили училищата партньори; Видеозапис на случки от училищния живот; Фотоизложби; Презентации на дейностите по
проекта; Изготвяне на информационна брошура.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ОУ “Христо Смирненски”
Добрич, ул. “Отец Паисий” 17
+359 58 602823
ousmirnenski@yahoo.com

Grundschule Burgweinting, Регенсбург - Германия
1.	ОУ “Христо Смирненски”, Добрич - България; 2. Szkola Podstawowa Nr 118, Вроцлав - Полша;
3. Zakladna Śkola, Рохожник - Словакия; 4.
Osnovna Šola Franceta Preserna Črensovci, Чреншовци- Словения
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C03-00063-1
Проект за училищно развитие
Учители, ученици, ръководен състав

Наименование на проекта:

Училищната библиотека - център на училищния живот и документацията
Цели:
•	Осъзнаване ролята на училищната библиотека като място за подготовка и изследователска дейност на ученици и
учители;
•	Развиване на интереса на учениците към родната и чуждите литератури и създаване на мотивация за четене;
•	Утвърждаването на библиотеката като място за съхраняване и използване на училищната документация;
•	Запознаването с утвърдени чужди образователни практики и проучване на възможностите за прилагането им в наши
условия;
•	Запознаване с културното наследство и идентичност на други европейски народи.
Дейности:
• Издаване на брошура с илюстрации по произведения на италианската, френската и румънската литература;
•	Превод на творби, представящи дейността на учениците и реализиране на крайни продукти;
•	Въвеждане на обща система за картотекиране продуктите на учениците;
•	Въвеждане на обща система за съхраняване на документацията в библиотеката като „памет” на училището;
•	Реализиране на анкета сред учениците за установяване до каква степен е нараснала ролята на училищната библиотека в
живота на училището;
•	Дейности по разпространение на резултатите и др.
Мобилности:
Ноември 2007 - Сан Агостино, Италия;
Март 2008- Бейуш, Румъния;
Май 2008-Ланилис, Франция.
Резултати:
Книжка на английски език и CD с автобиографични данни за български творци, илюстрации, съчинения и преводи на откъси
от творби;
Портфолио с типични за образователната ни система документи /Правилници, протоколи, свидетелства, удостоверения,
протоколи и др.;
Обща брошура на тема Обединена Европа - съвместен продукт на партньорите.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Основно училище “Хр.Ботев”
Сливен, ул. “Московска” 6Б
+359 44 622883
elna1563@abv.bg

Scuola secondaria di primo grado”Dante Aligieri” - Италия
1.College ”Pays des Abers” - Франция
2. Colegiul national “Samuil Vulcan” - Румъния
3. Основно училище “Хр.Ботев” - България

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C01-00042-1
Училищно партньорство
Учители, ученици, ръководен състав

Наименование на проекта:

Вдъхновение за спорт и здравословен начин на живот
Цели:
Установяване на сътрудничество между учениците и учителите от партниращите училища; обмяна на опит; запознаване, по
време на работните срещи, с условията, методите, техниките на преподаване и въвеждането на някои новости в нашата преподавателска работа; подпомагане на учениците в опознаването на различията между държавите, приликите в ежедневния
живот, културата, традициите, спорта и здравословния начин на живот; утвърждаване на международните европейски ценности; практикуване и развиване у учениците на езикови умения като основно средство за комуникация в бъдеща обединена
Европа; представяне пред нашите ученици на нови технологии /видеоконференция, виртуални срещи/ и тяхната важност и
ефективност в комуникацията; предоставяне на шанс на ученици със специални образователни потребности за интегриране
и общуване с техни европейски връстници.
Дейности:
Изготвяне на статии, информационни материали за медиите, местната общност и други училища в града; събиране на материали и документи по проекта, срещи с изявени спортисти, посещения на институции, лекции, участие и наблюдение на различни
спортни събития; организиране на Европейски спортни дни във всички училища; подготовка и провеждане на изложби за представяне на финалните продукти по проекта, в присъствието на родители, местни медии, представители на други училища.
Мобилности:
За първата година на проекта са проведени две работни срещи - в Полша и в Ирландия - с участието на преподаватели и
директори от партниращите училища.
Резултати:
Установено сътрудничество между учители и ученици; обменен опит и информация за условията, методите, техниките на
преподаване, трудностите на училищата партньори; подобрени езикови умения у учениците и преподавателите; заснети и
разменени филми за спортни игри, типични за всяка държава; направени изложби по проекта и представени пред родители,
местни медии, представители на други училища.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Основно училище “Иван Вазов”
Кюстендил, ул. „София” №6
+359 78 522187
vazov_kn@abv.bg

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Полша
1. Основно училище “И. Вазов”, Кюстендил - България
2. Carrowholly National School - Ирландия
3. C.E.P.A. Sdad.Coop.and Colegio A. Gala - Испания
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2CO1-00090-1
Училищен проект
Ученици, учители, родители

Наименование на проекта:

Ще се храним ли всички заедно?
Цели:
•	Да се използва обширното поле на храненето като стратегия за преодоляване на физическите и културните пречки между
хората и насърчаване на съвместна дейност.
•	Обогатяване на знанията за културата, обичаите и традиционната кухня на страните участващи в проекта.
•	Придобиване на знания за значението и приготвянето на храната в древността, ритуалите и традициите.
•	Обогатяване на знанията за здравословно хранене и здравословен начин на живот.
•	Установяване на плодотворни взаимоотношения с училища от други държави и засилване на международните аспекти в
работата на училището.
•	Подобряване на ефективността при работа с информационни и комуникационни технологии, развиване на увереност при
използването на английски език и повишаване самочувствието на децата.
•	Повишаване на доверието към училището на местно равнище. Участие на местната общественост, обществени организации
и родители в дейностите извършвани в училището.
Дейности:
•	Формиране на работни групи според възрастта и интересите на учениците.
•	Посещение на Етнографския музей в град Варна и провеждане на занятията ,, Пътят на хляба” и ,,Как земеделието промени
живота на хората”- представящи български традиции и обичаи.
•	Провеждане на изследователска и събирателска дейност в Учебния музей към Археологическия музей - Варна на тема ,,Животът на хората през праисторическата епоха”.
•	Размяна на материали между партньори по Интернет. Провеждане на on-line срещи между учениците.
•	Коледно тържество - ,,Искри от огъня”- представяне на традиционният български обичай - коледуване.
• ,,Ден на традиционното коледно готвене”- учениците приготвят традиционни коледни сладкиши по рецепти на партньорите.
• Изработване на глинени съдове и идолни пластики използвайки древни грънчарски техники.
•	Провеждане на образователно посещение до места с археологически разкопки.
Мобилности:
Ноември 2006г.- гр. Кошице - Словакия; Май 2007г. - Изерния - Италия; Октомври 2007г.- Дасос Ахнас - Кипър
Резултати:
Изработване на информационна брошура, СD презентация, албум с материали, представящи дейностите по проекта през
първата година; Създаване на уебстраница на проекта в сайта на училището; Издаване на книжка с традиционни български,
италиански, кипърски, румънски, словашки и португалски коледни и новогодишни рецепти; Албум и DVD презентация представящи изследователската и събирателската дейност от епохата на Палеолита и Неолита; Албум и DVD презентации представящи приготвянето на традиционно коледно ястие по италианска рецепта; приготвяне на ястие по традиционна българска
рецепта и боядисването на великденски яйца; Изложби на пана и съдoве за хранене.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Основно училище ,,Панайот Волов”
Варна, ул. ,,Св. Димитър Солунски” 4
+359 52 341598
ou.p.volov@abv.bg

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ,,GIOVANNI XXIII”, Molise; Isernia - Italia
1. Dhasos Achnas - Photis Pittas Primary School, Ammochostos; Dhasos Achnas - Cyprus;
2. Zakladna skola Belehradska 21; Kosice - Slovakia; 3. Scoala Generala NR 6; Hunedoara - Romania;
4.	Agrupamento de Escolas n0 2 Elvas - Portugal

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01 - S2CO1 - 00083 - 1
Училищно партньорство
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Диалог на цветовете в мултикултурна Европа
Цели:
•	Да се открият различните езици в рамките на различните страни;
•	Да се опознаят други начини на живот и нови пътища за общуване;
•	Да се създаде транснационално сътрудничество между различните училища от различните страни;
•	Участниците да изпитат удовлетворение от участие в нова програма, наречена “Многоцветна Европа”.
•	Този проект дава шанс за нашите ученици да работят съвместно с нови хора върху няколко теми, споделени от участващите
училища и страни. Благодарение на проекта, учениците могат да проучват различни аспекти на европейската култура и ще
могат да си отговорят на въпроса: “Какво означава да си европеец?”.
Дейности:
•	Формиране на екип по проекта. Запознаване на училищния персонал с проекта;
• Power Point презентация, представяща училището;
• Power Point презентация относно образователната система, методите и похватите, използвани в преподаването на майчин
език, чужд език, математика, природни науки, история, изкуство и музика;
•	Учениците изготвят рисунки, представящи традиционните празници и обичаи;
•	Презентация на Коледните и Новогодишните обичаи във всяка страна партньор;
•	Координиращото училище изработва Календар с обичаи и празници от всяка страна партньор;
• Изготвяне на речник, съдържащ образователни термини и думи от ежедневието на учениците на езиците на партньорите по
проекта;
• Изработване на “Линия на времето”;
•	Сформиране на училищен хор, който разучава и изпълнява песни, на езиците на страните партньори;
• Изработване на композиции, постери, колажи, с които учениците да изразят представите и чувствата си какво е ,,да бъдеш
европеец”;
•	Пролетни празници. Дейности, с които учениците представят националната кухня, местните традиции и костюми;
•	Събиране на снимки и информация за околната среда на района, в който се намира всяко училище;
•	Представяне на проекта пред родителската и местната общност;
•	Оценка на развитието на проекта.
Мобилности:
Работна среща в Испания; Работна среща в България; Работна среща в Швеция.
Резултати:
Уебсайт; Power point презентация, представяща училището; Power Point презентация, представяща българската образователна
система; Power Point презентация на Коледни и Новогодишни обичаи; Календар с обичаи и празници от всяка страна партньор;
Речник, съдържащ образователни термини; “Линия на времето”; Power Point презентация на пролетни празници; Изложба.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

Основно училище “Св. Паисий Хилендарски”
2778 с. Баня, ул. “Неофит Рилски”, №1
+359 7445 2227
sv.paisii@mail.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

I.E.S. San Blas - Espańa
Skutehagens skola - Sweden
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C01-00032-1
Училищни партньорства
Ученици, родители, учители

Наименование на проекта:

Мечо Пух - вечният герой
Цели:
• Изграждане на отношения на толерантност, приятелство и взаимопомощ между децата;
•	Запознаване на подрастващите с начина на мислене на техните връстници;
•	Формиране на навици за реагиране в трудни ситуации;
•	Подпомагане на деца в неравностойно положение;
•	Запознаване с начина на живот, обичаите на посещаваните страни- партньори;
•	Подобряване на чуждоезиковата подготовка.
Дейности:
•	Дейността ни по проекта стартира с изграждането на Клуб на приятелството, обхващащ деца от втори до осми клас.
• Изработени бяха различни художествени приложения, апликации, рисунки, илюстрации.
•	Стартира допълнително чуждоезиково обучение. Бяха написани писма до деца от училищата партньори. Част от тях бяха
изпратени по Интернет.
•	Осъществен беше и чат с партньорските училища.
• Изработени бяха материали по съдържанието на книгата „Мечо Пух”, оформени като текст, със специфичен дизайн на
страниците, на английски език в 3 части.
• Изработен бе речник на проекта и Power Point презентация за дейността през първата година.
•	Подреден и оформен бе кът на Мечо Пух в училището, в зависимост от заниманията на учениците, който бе периодично
обновяван.
Мобилности:
Осъществени бяха 2 мобилности през първата година от проекта - до гр. Сопот, Полша и до с. Бълтени, Румъния. На партньорските срещи бе обсъждана дейността по проекта. В тях участваха 7 ученика и 4 учители от училището.
Резултати:
Действащ клуб на приятелството; Проведени 30 ч допълнително по английски език; Тематични занятия по книгата; Изработен
речник, презентация и кът на дейността по проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Основно училище „Владимир Минчев”
с. Владимирово, общ. Бойчиновци, обл. Монтана
+359 9514 303
Vlad-minchev@abv.bg

Skola Podstavova z Oddzialami integracyjnymi - Полша
1.IMKB ILKOGRETIUM OKULU - Турция
2. Skola Primaria - Румъния
3. C.E.I.P. Gerardo Diego - Испания

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00169-1
Училищен
Ученици, учители, родители, ръководен състав

Наименование на проекта:

Здравословна диета чрез регионална кухня
Цели:
•	Запознаване на учениците с традиционната българска кухня и приучването им към по - здравословно хранене опирайки
се на нея.
•	Запознаване на учениците с бита, традициите и културата на хранене на други европейски народи.
•	Усъвършенстване на езиковите умения на учениците.
•	Усъвършенстване на уменията на учениците за работа с новите информационни технологии.
•	Създаването у децата на умения за екипна работа.
Дейности:
•	Конкурс за лого на проекта.
•	Стартиране на събирателска и изследователска дейност.
•	Посещение на етнографски комплекс „Чукурово”.
•	Он - лайн разговори.
•	Посещение в музея на здравето град Варна.
•	Обмяна на и- мейли и писма.
•	Коледна и Великденска изложба.
•	Конкурс за най-оригинална старинна рецепта от българската кухня.
• Изложба по случай „Денят на земята”.
•	Посещение на етнографски комплекс Етъра и Арбанаси.
• Изготвяне на презентации и рецептурни книги с традиционни български ястия.
•	Стартиране на уеб- сайт на езиците на партниращите училища.
Мобилности:
Полша - октомври 2006г. - 1 учител; Португалия - март 2007г - 3-ма учители и 2-ма ученика.
Резултати:
Учениците задълбочиха своите познания за традициите и обичаите на българския народ; Приучиха се към по здравословно
хранене и начин на живот; Запознаха се с бита, нравите и културата на други европейски народи; Обогатиха и задълбочиха
своите познания по английски език; Усъвършенстваха уменията си за работа с нови технологии и за работа в екип.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ОУ „ Захари Стоянов”
Варна, България
+359 52 301895
z.stoianow@abv.bg

Szkola Podstawowa nr.113 im.Adolfa Dygasinskiego - Полша
1. Agripamento Vertical de Escolas de Custoias - Португалия
2. Instituto Comprensivo 2 Taormina - Италия
3. Szkola Podstawowa nr 23 im. Jana Paola II - Полша
4. Circolo Didattico di Procida (NA) - Италия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C03-00032-1
Училищно развитие
Ученици, учители, родители, личен състав

Наименование на проекта:

Уважението - основа на гражданското общество
Цели:
•	Пълно разбиране на въпросите свързани с уважението в европейски контекст;
•	Укрепване регионалната и европейската идентичност на групите;
•	Подобряване увереността и самоуважението на учениците и личния състав;
•	Подобряване колективния дух, работата, търпимостта и уважението;
•	Усъвършенстване на езиковите умения.
Дейности:
•	Анкети за изследване проблеми с уважително и неуважително поведение;
• „Доверителна кутия” за прояви на нетолерантно отношение;
•	Международен ден на толерантността - Волейболно състезание;
•	Дебат между ученици на тема: „Кои прояви считате за уважителни и неуважителни и до какво водят те?”;
•	Семинар с родители на тема: „Семейство и възпитание”;
• Използване на ИКТ чрез имейли за комуникация между партньорите;
•	Разиграване ситуации с примери на уважително и неуважително отношение; Конкурс за есе на тема: „Да уважаваш себе си
и другия...”;
• „Влез в обувките на другия” - размяна на ролите в Ден на самоуправлението;
•	Семинар с учениците„Ученическото самоуправление - начин за формиране на уважително отношение в училище и извън него”;
•	Семинар с учителите на тема: „Характеристика на поведението на ученика. Форми за работа и механизми за формиране на
културно поведение.”;
Мобилности:
Енискилен, Северна Ирландия - 10-15.10.2006 г. - 3- ма учители; Барлета, Италия - 28.03. - 01.04.2007 г. - 3-ма учители и 1
служител; Павликени, България - 06-10.06.2007 г. - домакини на работната среща
Резултати:
Многоезичен доклад за уважителното и неуважителното поведение; Изготвяне препоръки как да се възстановят уважителните
отношения в образователните институции; Изготвяне DVD / CD с най-съществените образци, отнасящи се до уважението;
Брошура с подробно описание на значението от уважителното поведение; Представяне съвместните резултати на web
страниците на училищата.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски”
Павликени, бул „Руски” № 46
+359 610 53365
pgat_pavlikeni@abv.bg

Fermanagh College of Further and Higher Education - Northern Ireland
1. Liceo Scientifico Statale “Carlo Cafiero”- Italy
2. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 Olteniţa - Romania

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO2-00027-1
Езиков проект
Ученици

Наименование на проекта:

Младежки пътища в бъдещето “BiHau” - Двустранен панаир на УТФ
Цели:
•	Усъвършенстване на чуждоезиковите знания - немски/ английски език;
•	Развиване на способността за взаимна толерантност към културните различия, практическа употреба на чуждия език.
Дейности:
Дейности в България:
• съвместно езиково обучение
• съвместно разработване на ръководство за подготвяне, провеждане и оценка на панаир на учебно - тренировъчните фирми
• провеждане на вечер на страните - запознаване с българската и немската кухня
• съвместни спортни и културни дейности, излети
• изготвяне на “триезичен” речник с разговорни термини
Дейности в Германия:
• дейности и проучвания на възможностите за професионално обучение в рамките на учебно - тренировъчната фирма
• провеждане на панаир на учебно - тренировъчните фирми (УТФ) в gtb - гр. Лайпциг - изграждане на общ щанд на панаира,
провеждане на преговори за продажба, разпространяване на оферти, сключване на договори
• посещение на забележителности и музеи в и около региона Лайпциг и документирането им
Мобилности:
18.09.2006г. - 01.10.2006г. - обмен в България; 10.10.2006г. - 24.10.2006г - обмен в Германия
Резултати:
триезичен речник - български - английски - немски с разговорни изрази и фрази; ръководство за подготовка - провеждане;
оценка на панаира на учебно - тренировъчните фирми - на български - английски - немски език; кратък видео - филм, документиращ подготовката и провеждането на панаира на УТФ; дневници на учениците, отразяващи проектната работа и впечатленията им от нея; вестник на български и немски език, представящ проекта; компактдиск с документация на цялостния
материал по проекта с всичкия снимков материал.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков”
Сливен, кв. „Сини камъни” - ПГИ
+359 44 667469
itsliven@abv.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Германия
1. Индустриално - техническо училище ООД Лайпциг (gtb) - Германия

69

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C01-00098-1
Училищен
Учители, ръководен състав

Наименование на проекта:

Не прахосвай, не пожелавай
Цели:
•	Проектът се базира върху теоретични и практически дейности в сферата на широката тема: „Не прахосвай, не пожелавай”.
•	Тази тема ще бъде разработена, като се потвърди от три различни направления, като фокусът ще се сменя ежегодно.
•	Година 1 - Звуково - шумовото замърсяване и как да го ограничим.
Дейности:
•	Действително начало - ново партньорство включващо училища от две държави;
•	Добра работа в екип между учители и ученици;
•	Добра работа в екип между учениците с различна подготовка в дейности по изграждане на смислени предмети от отпадъчни
материали, според темата на проекта.
Мобилности:
Активно за работа върху проекта се използваха новите информационни технологии и комуникации, чужди езици - английски
език. Осигурен бе равен достъп за мъже и жени. Контактът с партньорите по време на проекта бе поддържан чрез телефон,
писма, факс, електронна поща и лични срещи.
Резултати:
Българските ученици конструираха апарат - акустично време (реле) - устройство за забавяне (звукова апаратура).
Междинни съвместни продукти: музикални инструменти (направени от скрап - изработени съвместно от учениците от всички училища).
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

70

ПГ „Акад.С.П.Корольов”
Дупница
+359 701 51834
Tmet_projects@mail.bg

1. Lincoln christ’s hospital school - Англия
2.	Румъния
3.	Франция

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00113-1
Училищен проект
Ученици, учители, родители

Наименование на проекта:

Всичко зависи от теб! Чувствай се добре със здравословна храна!
Цели:
•	Да се изучат и подобрят хранителните навици на младите хора.
•	Да ги окуражим, за да направят своя избор не само по отношение на начина им на хранене, но и в начина на живот.
•	Да ги ентусиазираме и ги накараме да вземат участие в планирането и изпълнението на дейностите по проекта.
•	Да формираме навици у младите хора за работа в екип.
Дейности:
•	Работна среща в Матфорс, Швеция, от 02.10 до 08.10 2006.
•	Запознаване на родителите на учениците, работещи по проекта, с характера, целите и дейностите по проекта.
•	Коледна изложба със здравословни коледни храни, съчетани с предмети от бита на Българите.
•	Проведена “седмица без захар” - анкети преди и след седмицата.
•	Екскурзия до етнографски комплекс Етъра и Дряновски манастир с опознавателна цел.
•	Работна среща на страните участващи в проекта в България -май 2007 г.
Мобилности:
Работна среща в Матфорс, Швеция - 2-ма учители и замeстник-директор на гимназията.
Резултати:
Обогатихме знанията си в областта на здравословното хранене и начина на живот.
Проведохме анкети с цел изучаване начина на хранене на младите хора.
Със снимките от коледната изложба направихме календар за 2007 г.
Мултимедийно представяне на резултатите от работата по проекта.
Реализирани контакти между ученици и учители от партниращите страни по проекта. Запознаване с образователните системи и методи на обучение на партньорите. Създаване на нови приятелства.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии: „Д. И. Менделеев”
Варна, спирка Почивка
+359 52 303665
presianp@yahoo.com

Швеция
1. България
2. Словакия
3. Франция
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00001-1
Училищно партньорство
Ученици и учители

Наименование на проекта:

Европейското гражданство
Цели:
•	Проектът цели развитието на активното европейско гражданство както в рамките на училището, така и в обществото, в
което живеем, наред с обмяната на културни традиции, отношения и ценности, за да се сравнят участващите в проекта страни.
От огромно значение за нас ще бъде да открием мястото за реализиране на целите на гражданското възпитание в учебните
програми на различни училища: общообразователни, професионални, технически; да изясним как други страни постигат
подобни цели, както и да определим какво означава за учениците да бъдеш “добър гражданин”. Ние също така се надяваме,
че проектът ще допринесе за стремежа да се преборим с предразсъдъците, да увеличим толерантността, да насърчим
към демократични ценности, да подобрим комуникативните умения и знания на чужди езици. Чрез взаимодействието с
местните власти и организации, учениците ще бъдат в състояние да развият умения за управление на проект, да придобият
изследователски навици.
Дейности:
•	Ние възнамеряваме да постигнем целите си чрез подробно разработена за три години схема за работа. Дейностите като
презентации, проучвания, анкети, срещи с представителите на властта и политическите партии, дебати, училищни фестивали,
видео конференции и др. ще бъдат неделимата част от нашия проект. По време на една от срещите по проекта ние възнамеряваме
да посетим Европейския парламент в Брюксел и да дебатираме въпросите на европейското гражданство. Обмен на учениците и
редовните срещи по проекта ще ни дадат възможност да анализираме, да коригираме и да усъвършенстваме нашата работа.
Наред с това, учителите ще бъдат въвлечени в реализиране на междупредметни връзки, ще придобият по-добри умения в
областта на информационните технологии. Проектът ще допринесе за споделянето на идеи, проблеми и приоритети чрез обмяна
на знанията, добри практики и опит както и ще породи по-задълбочен интерес към активна гражданска позиция.
Мобилности:
2 работни срещи на година:
1 година: Мол, Белгия и Разлог, България; 2 година: Сосновец, Полша и Кастано Примо, Италия; 3 година: Сеница, Словакия и
Мол, Белгия; Посещение на Европейския Парламент; Ученически обмени между различни страни-участници в проекта
Резултати:
Буклетът, който ще съдържа описание на методите и обобщенията за националното и европейското гражданство в училище;
CD; Поставяне на резултатите от работата по проекта на уеб-страниците на училищата; Видео или Skype конференция. /
документирана/; Колажи и плакати по темите на проекта; Видео филм, посветен на посещение и дискусия в Европейския
парламент.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии
Ул.”Калиново”, № 1, 2760 Разлог
+359 747 80153
pgtht@dir.bg; esayanova@yahoo.com

Rozenberg Secundair Onderwijs - Белгия
1. Gymnázium Ladislava Novomeského Senica - Словакия
2. V Liceum , Sosnowеc - Полша
3. Insituto D’Istruzione Superiore “G.Torno” - Италия

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00076-1
Училищен
Ученици, учители, ръководен състав

Наименование на проекта:

Работещият свят в Европейския съюз
Цели:
•	Учениците да задълбочат професионалните си познания, опознавайки чужди култури. Да обогатят кръгозора си чрез посещаване на предприятия, архитектурни паметници, географски обекти, а също и чрез преоткриване на ежедневния бит,
нравите и обичаите на другите народи.
•	Учениците да участват в представянето на дейности, свързани с темата на проекта: Работещият свят в Европейския съюз.
Да обменят данни върху различни професионални сектори и условия на труд във всяка една от страните: живота в предприятието, седмичната натовареност, заплати, професионална квалификация, равнопоставеност между половете. Еднакви ли са
възможностите за трудова дейност във всяка една от страните.
•	Да обогати знанията за професиите, връзка между заемания пост и професионална квалификация, съотношение мъже - жени.
•	Да съпостави дипломите за училищна степен в различните държави.
•	Да мотивира учениците, да осъзнаят своето място, роля и значение в икономическите взаимоотношения, в професионалния свят. Каква е ролята на техния град, регион и държава в Европейския съюз.
•	Да осмислят гражданската си позиция и идентичност.
•	Да оценят значимостта на някои етични и морални ценности .
•	Да подпомогне учителите в преподаването на знания и умения в часовете по френски и английски език; информатика;
информационни технологии; право и икономика.
Дейности:
•	Посетихме няколко предприятия в региона и организирахме срещи с персонала като осъществихме проучвания, събрахме данни
за съответния професионален сектор, за предприятието, за съотношението мъже - жени и заеманите от тях постове.
•	В училището осъществихме срещи между работещи и ученици за представяне на професиите и запознаване с условията на труд.
•	Проучвахме документи от професионалния сектор, за условията на труд, за професиите, дипломите, квалификацията,
провежданата във Франция политика на равенство между половете в професионалния свят.
•	Направихме превод на английски език на въпросите от анкетата и резултатите от проучванията, както и редактирането им.
•	Събрахме материали от посетените предприятия, изпратихме ги на партньорите за изложби и представяне на региона.
•	Получените от партньорите материали анализирахме и съпоставихме с нашите данни.
•	Направихме изложба със събраните материали
Мобилности:
Посещение на българските и полските партньори в гр. Брест, Франция.
Резултати:
Филм, изготвен от участващите в проекта ученици; Организиране на конференции и изложба, в помощ на която бяха
часовете на класа; Изготвяне на интернет сайт по темата на проекта „Европейският пазар на труда”; Изработване на анкета
и разпространението й сред френски и български потребители; Публикации в българска и френска преса; Изготвяне на
албуми и фотоизложба със снимки от дейностите по проекта; Аудио и видео продукти; Изготвяне на презентация по темата за
конференцията и използване в часовете по френски език.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги
Силистра, ул. Москва, № 43
+359 86 821859
lycee.bg@abv.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Lycée privé Brest - Rive Droite - Javouhey
Zespół Szkół w Rozogach, Rozogi - Polska
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C02-00013-1
Езиков
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Мост към Европа
Цели:
•	Повишаване мотивацията за изучаване на чужд език и провокиране на интерес към културата на партньорската страна;
•	Разширяване на междукултурните знания и компетенции на учениците;
•	Създаване и поддържане на интерес към европейската тематика;
•	Запознаване с опита на партньорите в областта на образованието и въвеждане на добрите практики в училище;
•	Развиване и задълбочаване на проектната компетентност у учениците и учителите;
•	Преодоляване на дискриминацията между половете и развиване на уменията за социално общуване и партниране;
•	Подпомагане въвеждането и използването на ИКТ в обучението.
Дейности:
•	Езиков курс по български за немските участници в проекта;
•	Взаимна размяна на E-Mail, Chat, Skype с цел взаимното опознаване на участниците в проекта;
•	Среща на участниците в рамките на двете работни посещения;
•	Съвместно изготвяне на проектно- сметната документации, както и на съвместната рефлексия и презентация на проектните
продукти;
•	Съвместна подготовка на празника по случай откриването на комплекса„Европа”;
•	Съвместна работа по изграждането и оформянето на комплекса „Европа”;
•	Съвместно изготвяне на портфолио на проекта и популяризиране на резултатите от работата.
Мобилности:
работна среща- гр. Гелзенкирхен, Германия (02.12-16.12.2006); работна среща- гр. София, България, (17.03-31.03.2007 )
Резултати:
Кът изграден в двора на ПГИЧЕ „Св. Методий”кът „Европа”, състоящ се от площад „Европа”- правилен 27-ъгълник, оцветен
като знамето на Евросъюза и заобиколен с имената на страните членки на общността; мост „Европа”- символизиращ
присъединяването на България към Евросъюза и пано на стената на гимназията, изобразяващо флаговете на страните от ЕС.
Този кът се използва за провеждане на тържества и срещи в ПГИЧЕ „Св. Методий”.
Двуезично портфолио на проекта, двуезични CD, DVD, Web-страница.
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За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

ПГИЧЕ „Св. Методий”
1618 София, ул.”Пчела” 21
+359 2 8551135; 9557175
St_methodius_hs@mail.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Hans-Schwier-Berufskolleg, Heegestraße 14, 45897 Gelsenkirchen - Deutschland
ПГИЧЕ „Св. Методий”

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00059-1
Училищен проект
Ученици, учители, родители, ръководен състав

Наименование на проекта:

Хранене в хармония с природата
Цели:
•	Да се установят, анализират и оценят проблемите и болестите, свързани с храненето на учениците;
•	Да се установят хранителните навици на учениците и качеството на храната;
•	Да се изследват традиционни храни;
•	Да се съберат здравословни рецепти от българската кухня;
•	Да се създаде сътрудничество със страните партньори, обмен на културното наследство, изграждане на европейско гражданско съзнание;
•	Да се създадат възможности за нетрадиционни начини на обучение.
Дейности:
•	Черната мида - естествена пречиствателна станция - научно изследване;
•	Храната ще бъде твоето лекарство, а лекарството ще бъде твоята храна - промоция на здравословен и хомеопатичен начин на
живот;
•	Коледна кулинарна изложба, Конкурс за лого;
• Изследване на традиционните коледни ястия на страните партньри;
•	Провеждане на анкети за диагностициране на хранителните навици на учениците;
Мобилности:
Италия - работна среща на директора, м. ноември 2006.
Италия - работна среща, м. ноември 2006.
България, работна среща, м. март 2007.
Полша, работна среща, м. май 2007.
Резултати:
Плакати, табла, диаграми, илюстриращи текущата работа по проекта и работните срещи;
Web-сайт proekt- chranene.hit.bg;
Мултимедийни презентации “Черната мида”, Традиционни български ястия на Бъдни вечер”, “Хранене в хармония с природата”, “Билки и подправки”;
Учебни филми по биология, английски език, химия;
Диплянки “Традиционните български ястия на Бъдни вечер” и “Да се храним здравословно”- съвети за родители и деца.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ПГСАГ ”В. Левски”
Варна, бул.”Сливница”189
+359 52 756756
tcc_varna@yahoo.com

Италия
1. Полша
2. Литва
3. България
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C03-00047-1
Училищно развитие
Ученици, родители и учители

Наименование на проекта:

Да израснем заедно чрез възпитателното сътрудничество
учител-ученик-родител
Цели:
• да се развие сътрудничеството между училището и семейството включвайки по-активно родителите в процеса на
обучение;
• да се познава по какъв начин образователните системи в страните-партньорки се справят с проблема за участието на
обществото в образованието;
• да се стимулира провеждането на диалог, обмен на информация, сътрудничество, прозрачност между тримата участници:
учител - ученик - родител;
• да се поощри работата в екип на национално и международно ниво.
Дейности:
•	Среща по проекта в България и Португалия;
•	Във всяко училище бе организиран литературен конкурс „Отворено писмо до моето семейство” и конкурс за рисунка „Моето
семейство и аз”;
•	В България беше проведена работилница за изработване на традиционното българско мартенско украшение „мартеница”,
която работилница беше обявена с архаичната българска дума „Тлака”;
•	Учениците от Румъния от екипа по информатика реализираха сайт по проекта;
•	По случай 1 март, който е традиционен празник за Румъния и България (le “martisor”) бяха организирани дейности за жените
- под надслова „майки или учителки”;
•	Реализация на брошура „Семейството между идеала, мечтата и реалността - съвременните провокации”.
Мобилности:
07-13 януари 2007 г.- Велико Търново, България; 15-21 април 20071 г. - Сантяго Ду Касай, Португалия
Резултати:
Уебсайт: http://www.grandirensemble.lx.ro/;
Презентации на училищата партньори и на образователните системи в съответната страна партньор;
Брошура „Семейството между идеала, мечтата и реалността - съвременните провокации”.
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За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”
Велико Търново, ул. “Ц. Церковски” 10
+359 62 630511
tt_beron@abv.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Румъния
Португалия

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO2-00039-1
Езиков
Ученици

Наименование на проекта:

Чудесата на Геологията
Цели:
• развитие на културната и езиковата увереност чрез използването на чуждите езици в практически ситуации;
• мотивиране на учениците да си взаимодействат, да обменят идеи, да споделят знания и да работят самостоятелно;
• използване на английския език в реални комуникативни ситуации;
• опознаване и разбиране на различните европейски култури;
• създаване на връзки между училищата от двете участващи страни;
• насърчаване на развитието на активно гражданско съзнание;
• стимулиране на интерес към знанието и проучването;
• опознаване на геоложкото разнообразие на различните европейски региони, както и техния ландшафт;
• развитие на отговорно отношение към околната среда (на местно и глобално ниво);
• развитие на умения, свързани с новите технологии.
Дейности:
• създаване на мултимедийни презентации за културата, историята, географията и езика на двете държави;
• експедиции и наблюдение на природни феномени, свързани с темата на проекта в България и Португалия;
• посещение на исторически обекти и музеи;
• срещи с представители на местните власти и на министерствата на образованието на двете държави;
• участие на учениците в учебния процес на училището партньор;
• организиране на вечери, посветени на традициите и културата на двете страни;
• спортни състезания.
Мобилности:
В проекта участваха 28 ученици от 9, 10 и 11 клас и 6-ма преподаватели от ПМГ „Иван Вазов”. Осъществени бяха 2 предварителни срещи на ръководители и две ученически мобилности в България и Португалия.
Резултати:
Мултимедийни презентации, изготвени от учениците, представящи България, града, училището, езика и традициите; лого на
проекта, изработено от учениците; изложба на фотографии и образци, събрани по време на изследователските пътувания в
България, представена пред обществеността в Димитровград; виртуална изложба на посетените обекти в Португалия; фотоизложба от осъществената мобилност на българските ученици в Португалия, представена в ПМГ „Иван Вазов” през месец
октомври пред преподаватели, ученици и местни медии; CD, включващ материали, свързани с проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ПМГ „Иван Вазов”
гр. Димитровград, ул. „Елин Пелин” 1
+359 391 66354
pmg@mbox.contact.bg

Escola Secondaria Ferreira de Castro - Португалия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00036-1
Училищен проект
Ученици и учители

Наименование на проекта:

Здраве за човека и гората
Цели:
•	Да се повиши чувствителността по въпроси, касаещи здравето и подобряване на здравното състояние на участниците чрез
развитие и укрепване на навиците за здравословен двигателен и хранителен режим. Подобряване качеството на живот чрез
съзнателно здравословно поведение.
•	Повишаване на чувствителността за връзката между здравословното състояние на хората и здравето на горските
екосистеми. Въвеждане на природонаучно мислене и работа чрез използване на статистически подходи. Ползване на
модерна комуникационна техника за проблемно тълкуване и пренос на данни.
Дейности:
•	През първата проектна година бяха изпълнени всички планирани дейности:
•	Направени са презентации за държавата, региона и училището;
•	Съставена и проведена е обща анкета за изследване на хранителните навици и двигателна активност;
•	Направена е сбирка от данни и фотографии, както и сравнение на най-разпространените горски видове за всяка от
представените страни;
•	Събрани са данни от измерването на BMI /индекс на телесната маса/;
•	Проведена е широка информационна кампания за промяна на навиците на учениците и насочване към здравословен начин
на живот;
•	Проведен е фотоконкурс и са събрани фотографии за природния календар.
Мобилности:
Проведени са две работни срещи - м. ноември в Лисабон, Португалия и м. април в Ловеч, България
Осъществен е педагогически обмен - 2 учителки от ПМГ посетиха през м. март училище „Дом Динис”в Лисабон.
Резултати:
Собствена и интернационална сбирка на данни към темата BMI /индекс на телесната маса/, шум, хранене и двигателни
навици върху CD и разпространение на резултатите; Изложба от картини с природни материали по време на срещата в
България; Седмица на здравето; Сбирка от данни към темата “Гора” в албуми и върху CD; Презентации за държавата,
региона и училището.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Природо-математическа гимназия
5500 Ловеч, ул.”Акад. Урумов” 1
+359 68 601778
рmg_lv@abv.bg

Offene Schule Babenhausen / Joachim-Schumann-Schule, Бабенхаузен - Германия
1. Escola Secundaria D.Dinis - Лисабон - Португалия
2. Zespól Szkól Im. A. Mickiewicza W Bielsku Podlaskim - Полша
3. Природо-математическа гимназия, Ловеч - България

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO2-0028-1
Езиков проект
Ученици

Наименование на проекта:

Ние говорим вашия език
Цели:
Основната цел на проекта е изучаване на по-малко приложими езици в Европа: полски и български, което да доведе до повишаване на интеркултурното образование и преодоляване на езиковите и културни бариери.
Специфичните цели са свързани с овладяването на нови знания в областта на езиците, географията, икономиката и културата.
Дейности:
•	Презентация на проекта пред педагогическия съвет, ученици и родители;
•	Планиране на дейността и разпределяне на задачите:
     • изработване на уебсайт-форум за установяване на неформални контакти с партньорите;
     • първоначална информация (географска, историческа, културна) за страната партньор;
     • регистрация на участниците в проекта и представяне.
•	Периодично поставяне на задачи във форума за изпълнение от учениците, участници в проекта.
•	Езиков курс за изучаване на полски език - 30 часа.
•	Селекция и класифициране на необходимите за работата географски термини.
Мобилности:
Обмен 1 - Осъществен от полските партньори 12 - 25 април 2007г. в гр. Монтана, България: Разпределение на задачите и работа по екипи с цел упражняване на целевите езици и подготовката на крайния продукт уебсайт речник на географските термини и понятия, изучавани по предмета; Урок и презентация по география на Северозападен регион, България; Дефиниране на
географските понятия на съответните езици: полски и български; Целево посещение на географски обекти, забележителности
за събиране на информация и снимков материал за изпълнение на задачите по проекта; Екскурзии до исторически обекти;
Анкетиране на ученици, учители и родители с цел установяване на обратна връзка за оценка работата по проекта; Изработване в екипи на дневници на посещението.
Обмен 2 - Осъществен от българските участници 19 май - 1 юни 2007г. в град Мишков, Полша. Поставените по време на първия обмен задачи бяха продължени, разширени и завършени.
Резултати:
Краен продукт - уебсайт речник на географските термини www.asenov.net/dictionary.
Съпътстващи продукти са презентациите на двете училища, на градовете, видеоклипове и дневници на обмените.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“
Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” 7
+359 96 305756
juliaparvanova@abv.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“ гр.Монтана, България
1. Zespуł Szkуł nr 1 im. E.Kwiatkowskiego w Myszkowie, 42-300 Myszkуw - Poland
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00205-1
Училищен проект
Ученици

Наименование на проекта:

От небето до чешмата
Цели:
Основна цел на проекта е да формира екологично съзнание и отговорно отношение към водата като жизненоважен и изчерпаем природен ресурс.
Дейности:
•	Във връзка с научните цели проведохме: теоретико-практически семинар под ръководството на хидроинженер; серия от химични тестове за твърдост, киселинност, проводимост на водата; микробиологичен анализ на санитарно-хигиенни параметри на
събраните проби от непречистена вода.
•	Във връзка с хуманитарните цели: анализ на употребата на вода в семействата на базата на съвместно изготвен въпросник,
сравнение на цените и снабдяването с питейна вода в различните страни-партньори; съпоставяне на резултатите между европейските партньори; посещение на местно водохранилище, пречиствателна станция и среща с представители от съответните
компании; изготвяне на презентации.
•	В лингвистичен аспект: изготвяне на съвместен многоезичен речник на съответните термини; иницииране на дейност за събиране на пословици и поговорки, свързани с темата за водата, в култа, бита и традициите на българина; аудио-видео запис на
народна песен “Малка мома вода налива”.
Мобилности:
Работна среща в гр. Лондон, Обединено кралство - декември 2006; Работна среща в гр. Комисо, Италия - март 2007
Резултати:
Уебсайт, който е в развитие. http://www.skytotap.net
Презентации: “Позиционирането на Земята и последиците за климата”; “Кръговрат на водата - регион Монтана”;
„Различните употреби на водата в ежедневието“;
Лабораторен урок “Хидро-биологичен мониторинг на водата”;
Фотогалерия на тема “Река Дунав-жизнено пространство”.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“
Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” 7
+359 96 305756
juliaparvanova@abv.bg

Lycée Polyvalent Condorcet , Rue de l’Etang B.P. 80506,57354 Stiring-Wendel Cedex - France
1. Heston Community School,Heston Road, Hounslow TW5 OQR, Mx - UK
2. Durangaldeko Ibaizabal Ikastola Kooperatiba Elkatea, Intxaurrondo 54, 48200Durango - Spain
3. Instiuto Statale Di Istruzione Secondaria Superiore „Giosure’ Carducci“, 97013 Comiso - Italy
4. Природо-математическа гимназия „Св. Кл. Охридски“- гр. Монтана

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06- BGR01-S2C01- 00151 - 1
Училищно партньорство
Ученици и учители

Наименование на проекта:

Добър ден, Европа
Цели:
• да запознае учениците с основните понятия от и значението на Активното Европейско Демократично Гражданство, както и да ги
накара да разберат правата и задълженията на един активен гражданин на европейското демократично общество;
• да покаже еднаквото и различното в определянето и разбирането на понятието активен демократичен гражданин и да стимулира
учениците, учителите, родителите и местните власти да се борят срещу дискриминацията и бедността в рамките на европейските
държави;
• да подобри предаването на познания, помагащи за пълноценно изпълнение на действия от рода на дебати, кооперативна и
групова работа, диалози, преговори и способност за самостоятелно вземане на решения и за тяхното действително реализиране.
• да стимулира запознаване с културата и сътрудничество сред учениците, учителите, възрастните и всички други в страните
партньори;
• да се разбира крайната необходимост от изграждане на демократично гражданско общество в сферата на човешките права и
правата на децата.
Дейности:
•	Сформиране на екипи за работа по проекта от учители и ученици.
•	Анкета подадена от координатора на проекта и попълнена от всеки от партньорите.
•	Резултатите от анкетата бяха обсъдени на работна среща в Румъния от 16-21.11.2007 г.
• Изработване на календар на училището.
• Изработване на табло от ученици по проекта.
•	Разпространение на дейностите до момента чрез местните медии.
•	Проектиране на сайт по проекта за правата на човека от координатора и реализация от учениците.
• Изготвяне на списание на хартиен и магнитен носител с помощта на учениците.
•	Обявяване на конкурс за есе на тема “Добър ден, Европа!” в целия град и в училищата партньори.
•	Обявяване на резултатите от конкурса за есе на тема “Добър ден, Европа!” и награждаване
•	Събиране на думи за речника, който трябва да е готов в края на третата година.
Мобилности:
Хуш, Румъния с продължителност: 6 дни /16 - 21.11.2006/; Сацедон, Испания с продължителност: 7 дни /1 - 7.05.2007/.
Резултати:
Изработване на календар с рекламни надписи; Изработване и публикуване на уебсайт по проекта: http://www.goodayeurope.
hit.bg, който е част от съвместен сайт на всички партньори: http://gooddayeurope.licee.edu.ro; Два броя списания, първото е
изработено от Румъния, а второто от България; Отчети; Табло за популяризиране дейностите по проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ПМГ „В. Друмев”
5000 гр. В. Търново, Ул. Вела Благоева” 10
+359 620274
pmgvt@abv.bg

Liceul Teoretic “ Cuza-Voda ”, Husi, Vaslui - Romaniа
1. Didáxis Cooperativa de EnsinoRiba de Ave, North - Portugal
2. Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Mar de Castilla SACEDÓN, GUADALAJARA - SPAIN
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C01-00027-1
Училищен
Учители, ученици

Наименование на проекта:

Музиката и танцът - ефективен и атрактивен метод за обучение на деца и
приобщаване на деца със специални образователни потребности
Цели:
•	Стимулиране на мотивация и интерес към музиката и танца.
•	Развиване на основните физически качества у учениците.
•	Обучение, корекция и интеграция чрез изразните средства на музиката и танца и популяризиране на въведените
иновации.
•	Стимулиране на уменията за работа в екип, комуникация и сътрудничество с различни общности и институции.
•	Стимулиране на интерес и уважение към културата и традициите на различните етноси.
•	Развиване на партньорство с други училища.
Дейности:
•	Овладяване на вокална техника на различни музикални стилове и жанрове.
•	Сформиране на танцови групи по народни и съвременни танци.
•	Подготовка и участие в конкурси и фестивали.
•	Реализиране на цикъл от лекции, срещи, семинари и тренинги с лектори на водещи университети.
•	Натрупване на теоретични знания за традициите на различните култури.
•	Обмяна на идеи и практически опит, и положителни практики за атрактивно и ефективно преподаване и учене.
•	Участници - 48 учители и 286 ученици.
Мобилности:
Първа транснационална среща между партниращите страни - м. ноември 2006г., гр. Велико Търново, България;
Втора транснационална среща между партниращите страни - м. април 2007г., Лисабон, Португалия.
Резултати:
DVD филм, брошура, постери, музикално-танцови концерти, изложби от фотографии, илюстриращи различните фолклорни
райони на всички партньори, фотоматериали от двете транснационални срещи.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Помощно училище интернат “Иван Вазов”
5069, с.Ново село, ул.“ Първа“ №4
+359 611 06268
pui_ivan_vazov@abv.bg

ПУИ “Иван Вазов”- България
1. ПУ “Стефан Караджа“ - България
2. „NOS ‘’ - Portugal
3. “100.YIL ILKOGRETIM OKULU“ - Turkey
4. Gradinita „Tandarika“ - Romania

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00121-1
Училищни партньорства
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Музиката и танцът - ефективен и атрактивен метод за обучение на деца и
приобщаване на деца със специални образователни потребности
Цели:
•	Стимулиране на мотивация и интерес към музиката и танца.
•	Подобряване на съществуващия модел на обучение, корекция и интеграция на децата със специални образователни потребности, чрез изразните средства на музиката и танца.
• Изграждане на интерес и уважение към културата и традициите на различните етноси.
•	Развиване на умения за работа в екип.
•	Повишаване на професионалната квалификация и качеството на преподаване на учителите.
•	Партньорство с други училища.
Дейности:
•	Сформиране на групи за народни и детски песни, за съвременни танци, аеробика, група за работа с деца с множество увреждания.
•	Организиране на срещи с певчески и танцови групи, оркестър за народна музика.
•	Подготовка и участие в конкурси и фестивали за музикално и танцово творчество.
•	Дейности за натрупване на теоретични знания от участниците в проекта за традициите на различните култури.
•	Международни работни срещи за планиране и координация.
•	Документиране и разпространение на дейностите по проекта.Участници - 40 ученици, 6ма педагози.
Мобилности:
В рамките на проекта осъществихме мобилност до В.Търново. Цели: а/Обмяна на опит между партньорите по проекта и координиране на по-нататъшните дейности;б/Посещение в ПУИ „Иван Вазов” с.Ново село, В.Търново и запознаване с работата
на групите по проекта в училището; Всяка група деца представи наученото до този момент. в/Запознаване с културни и исторически забележителности на региона. 				
Осъществена мобилност до Португалия; гр.Лисабон. Цели: а/Обмяна на опит между партньорите по проекта и координиране на
по-нататъшните дейности; б/Презентация на DVD по проекта - от всеки един партньор; споделяне на добри практики. в/Посещение в NOS и на Музикална изложба; г/Запознаване с културни и исторически забележителности на региона по програма.
След двете мобилности запознахме педагозите от ПУ „Ст.Караджа”- Пловдив с работата на партньорите. Представихме записи
на DVD от мобилностите. Така не само работещите по проекта, а и всички педагози бяха информирани и подпомагаха целенасочено работата на колегите си.
Резултати:
Сформирани са групи:”Аеробика”,”Релакс”,”Детски песни”,”Народни песни”,”Съвременни танци”. Реализирани са следните изяви: Коледно танцово шоу, Новогодишен концерт в Дом за стари хора „Св.Василий Велики”-Пловдив, Пролетен фестивал за
танц и музика, концерт на групите по проекта, съвместно със студенти от АМТИИ, концерт пред родители за 1-ви юни.
Издадена е рекламна брошура и DVD. Поддържа се информационно табло със снимки от работата по проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Помощно училище „Ст. Караджа”
гр. Пловдив, ул.”Дим. Талев”102
+359 32 692521
pu_karadjata@mail.bg

ПУИ”Иван Вазов”- с.Ново село, В.Търново
1. Gradinita „Tandarika” - ROMANIA; 2. Fevzi Cakmak ilkogretim Okulu - TURKYE;
3. 100.yil ilkogretim Okulu - TURKYE; 4. NOS - PORTUGAL
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00184-1
Училищно партньорство
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Ръка за Ръка
Цели:
•	Проектът има за цел да провокира дискусии по темата за европейското гражданство чрез внимателно подбрани и интегрирани в учебната програма дейности, които включват комуникации посредством новите технологии и общуване в интернет
среда между учениците от участващите училища
•	Главните образователни цели на проекта са:
•	Развитие на позитивно отношение към междупредметното обучение и неговото значение днес чрез проучвания и анализи
на местните културни дадености;
•	Развитие на между културното разбиране у ученици и учители чрез сравняване на данни за различните страни;
•	Повишаване употребата на английски език и ИКТ като средства за сътрудничество и придобиване на знания.
Дейности:
•	Проектни дейности на координиращото училище:
•	Създаване на уебсайт и форум на проекта;
•	Създаване на база данни с резултатите от ученическите проучвания и документи;
•	Създаване на многоезичен речник с често употребявани думи по проучваната тема;
•	Запис на крайните продукти и резултати от проекта на CD и DVD с цел популяризиране на свършената работа;
•	Организиране на изложба в края на учебната година със създадените по проекта материали във всяко училище ;
Мобилности:
Естония (среща по проекта) - 4 ученика и 2 -ма учители
Италия (учителски обмен) - 2-ма учители
Резултати:
Kрайни продукти: обща база данни с резултатите от ученическите проучвания (оn-line и off-line), електронен многоезичен
терминологичен речник по проучваните теми и наръчник за нуждите, очакванията и предложенията на младежите в ЕС,
който ще бъде предложен на Европейската комисия.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Средно художествено училище за приложни изкуства
гр. Трявна, ул. “Ангел Кънчев” № 150
+359 677 2291
artschooltryavna@mbox.digsys.bg

Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium - Естония
1. Istituto Tecnico statale per Geometri “Nicolò Tartaglia” - Италия
2. СХУ за приложни изкуства, Трявна - България
3. Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego - Полша

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00074-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Водата във всички нейни състояния
Цели:
•	Проектът поставя учениците в центъра на едно екологично, икономическо и културно предизвикателство.
•	Учениците да придобият знания за наличието и използването на водата; да усъвършенстват методи на обучение като
изследвания и анализ; да използват културата и познанията си на местно ниво, за да ги пренесат в едно европейско
пространство.
•	За преподавателите това е възможност да обменят положителни педагогически практики и да изработят съвместни
средства за работа.
Дейности:
• Излизане на терен: посещение на река Струмешница и Самуилова крепост.
•	Видеоконференции с училищата партньори.
•	Създаване на формуляри за представяне на учениците.
• Излизане на терен: посещение на минералните извори в местността Рупите и село Марикостиново.
•	Редовни събирания на учителите от училището, участващи в проекта.
•	Постоянна работа и консултации с учениците и училищното настоятелство.
•	Непрекъснато използване на новите технологии.
•	Популяризиране на проекта чрез средствата за масова информация.
Мобилности:
Среща на участниците в проекта в San Sebastiano al Vesuvio, Италия
Резултати:
Изработване на CD-ROM с фотографии от посещенията.
Изложба на ученически рисунки (пейзажи).
Писане на статии за електронния вестник и химн за водата от учениците.
Изработване на хербарии и макети с материали, събрани по време на посещенията в различните местности.
Събиране на данни за климата и хидрометеорологичната обстановка в региона.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Средно общообразователно училище “Антон Попов”
2850 гр. Петрич, ул.„Тетово” № 8
+359 74 560341; 560342
sou_anton_popov@mail.bg

College Alouette. Pessac - France
1. Scuola Secondaria di primo grado”G.Salvemini San Sebastiano al Vesuvio Campania - Italia
2. Gimnazjium nr 2 w Kielkach Kielce, Pologne- Italia
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C02 - 00022 - 1
Езиков проект
Ученици

Наименование на проекта:

Два славянски езика в европейската общност
Цели:
•	Опознаване на двата славянски езика, които не са популярни в Европа - български и чешки. Заучаване на ключови думи и
изрази и провеждане разговор на чешки и български език на теми от всекидневието;
•	Затвърдяване и усъвършенстване на познанията по английски език и използването му в общуването между екипите;
•	Обогатяване на уменията на учениците в областта на съвременните технологии като компютри, мултимедия, фотография и др.;
•	Разнообразяване на училищния живот на учениците, като бъдат насърчени тяхната инициативност и идеи, като бъдат
стимулирани техните интереси и работа.
Дейности:
•	Картинен англо-българо-чешки речник, за овладяване на езика на партньора;
•	Събирани бяха материали и информация, свързани с културата, традициите и живота в страната партньор, изработени
бяха презентации и беше осъществено мултимедийното им представяне пред ученици и учители от училищата;
•	Разменена беше информация за начина на празнуване на Коледа и Нова година в двете страни. По инициатива на учениците
материалите бяха подредени в брошури и постери;
•	Календар „Коменски 2007” със снимки от страните партньори и моменти от живота в двете училища.
•	По време на обмена на ученици в двете страни екипите се запознаха с учебната дейност в училището партньор, разгледаха
материалната база; имаха възможност да вземат участие в учебния процес, запознаха се със историческите и природни
забележителности на регионите. Учениците се опитаха да приложат на практика основни изрази и думи от езика на страната
партньор в ежедневните разговори по време на престоя;
•	Учениците направиха запис на изговора на основните думи от родния си език и създадоха обучителна програма за
изучаване на двата славянски езика. По време на посещението на екипа от Чехия в България програмата беше тествана сред
участниците в проекта.
Мобилности:
Октомври 2006 - предварителна работна среща в Добрич, България, на която присъства координаторът на чешкото училище;
Aприл 2007 - първа размяна на ученици - екипът от българското училище (20 ученици, директорът на училището и 3-ма
преподаватели) посетиха Ланшкраун, Чехия; Юни 2007 - втора размяна на ученици - екипът от чешкото училище (24 ученици
и 4-ма преподаватели) гостуваха в Добрич, България.
Резултати:
Съвместни продукти: Англо-българо-чешки картинен речник; Диалози от ежедневието на английски, български и чешки езици;
Обучаваща програма за изучаване на основни думи от двата езика с помощта на английски език.
Индивидуални продукти: Албуми, представящи участниците в проекта, техните интереси и занимания; Презентации на английски
език за България и Чехия; Календар „Коменски 2007”; Презентация за Коледа в Чехия, реализирана от българските ученици;
Брошури за традициите и празниците в двете страни; Клипове, посветени на посещенията в двете страни партньори.
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За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

Средно общообразователно училище „Димитър Талев”
гр. Добрич, ул.”Ген. Георги Попов” 16
+359 58 690 391
dtalev@mail.bg; dtalev@bergon.net

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Средно oбщообразователно училище „Димитър Талев” - България
1. Sredni zemedelska skola a stredni odborne uciliste Lanskroun - Чешка Република

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01- S2C01-00043-1
Училищно партньорство
Ученици, учители, родители, ръководен състав

Наименование на проекта:

Да дадем ръка на природата
Цели:
•	Децата във всички партньорски училища да изучават местната околна среда и средствата за рециклиране в техните
общини и да открият какво е отношението на децата на тяхната възраст в другите страни по тази тема;
•	Как грижата за околната среда и повторното използване на отпадъците, отнасящо се до всички страни, да стане важна
част от живота на децата;
•	Помагане на децата да развият разбирането за по-широкия свят чрез взаимодействието с другите партньорски училища;
•	Внасяне на обща широка гама от общности и култури чрез една тема.
Дейности:
•	Събиране информация за това как общините подпомагат събирането и повторното използване на материали;
• Използване интернет и писането на писма до властите, занимаващи се с рециклиране и споделяне наученото с партньорите;
• Информацията се издава в бюлетин с което се демонстрира как различните страни се справят с рециклирането на материали;
• Издаване на брошури за околната среда и рециклирането, които включват статии, стихотворения, пъзели и анкети и със страници
на партньорските училища;
•	Създаване на колажи и модели за използването на материали, които могат да бъдат рециклирани и изпращане снимки на
партньорските училища;
•	Организиране на видеоконференция;
•	Провеждане на “Седмица на рециклирането”.
Мобилности:
Работна среща от 12 до 15.02.2007 г. в България: В училище са осъществени среща и разговори с децата в класните стаи с
представяне на ревю на костюми от отпадъчни материали-ІІІ клас, танци-І и ІV клас, любими детски песни-ІІ клас, изложби
на предмети направени от отпадъчни материали във всички класове; посещение на католическата църква в селото,
посещение на музей „Алеко Константинов” в град Свищов, екологични дискусии с членове на сдружение „Земя завинаги”,
Свищов, разглеждане на националната изложба на макети на прочути исторически сгради „България на длан” и местността
„Паметниците”, разходка и разглеждане на църквата „Света Троица”, СА „Д.Ценов”, Калето в град Свищов.
Резултати:
Уебсайт: http://givingnatureahand.piczo.com/; Бюлетин с материали от изследователска и събирателска дейност; Ревю на
костюми от отпадъчни материали; Изучаване на местната околна среда и средствата за рециклиране в общината ; Разбиране
на отношението на децата в другите страни по тази тема; Почистване на местност и събиране на природни материали за
изработване на пана; Екскурзия до природен парк „Персина” в град Белене и запознаване с дейностите в него; Разглеждане
и обсъждане материалите, CD и DVD получени от партньорските училища; Грамоти и награди за екип от VІ клас от участие в
Национално състезание по Гражданско образование организирано от МОН за защита на проект:„Да дадем ръка на природата”
в Софийски университет “Св. Климент Охридски” - София, 5 май 2007 г.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

ОУ “Христо Ботев”
5280 с. Ореш
+359 6328 2081
mochkova@abv.bg

Партньори
Училище координатор:

Huntingdon Primary and Nursery School , Nottingham, NG3 4AY, UK - Англия

Партньори:

1. Txomin Agirre Ikastola, 48700 Ondarroa - Испания; 2. Lanke Skole, 7517 Hell - Норвегия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00160-1
Училищен
Ученици, учители , родители и ръководен състав, общество

Наименование на проекта:

Нашите животи
Цели:
•	Да се даде възможност и да се окуражат участващите деца да открият, опишат, съпоставят и представят информация и
факти от различни области на техния живот (свободно време, храна, облекло);
•	В тези главни теми са включени още подтеми, свързани с традициите, локалната история, култура и околна среда;
•	Проектът е част от учебната програма и води до междупредметни дейности при английски език, майчин език, изкуство,
музика, занаяти, история, естествени науки, математика и информационни технологии;
•	При използването на различни средства (информационни технологии, работа в екип, участие в планиране и оценяване на
проекта), децата ще развият учения и знания чрез автентични познания и комуникации.
Дейности:
Основната тема на първата година е “От къде сме ние?” и “Един ден от моя живот”.
Представяне на участващите класове (деца, часове, учители, училища, градове, страни, култура); Годишен календар, съдържащ общ преглед на всички национални и училищни празници и работните дни; уебсайт (www.ourlives.si); Ъгъл “Коменски”място за изложби на работите по проекта открит във всяко от участващите училища; Създадени версии на речник от децата
по време на работната среща в Любляна. Бяха изготвени и споделени с останалите представяне на ежедневните дейности и
прекарването на свободното време в различни формати (доклади, PP презентации, ръчно написани книги, снимки, видео,
рисунки). По време на цялата учебна година участващите деца и учители обменяха писма и имейли.
Мобилности:
Две работни срещи по проекта : Любляна, Словения - 4 ученици и 2-ма преподаватели (директора и координатора );
Тампере, Финландия - 2-ма преподаватели (директора и координатора)
Резултати:
Публикувахме повечето от проектните продукти и дидактически материали на проектния уебсайт, представихме проектът и
неговите резултати на родителите на родителски срещи и на местните медии. Локалната TV излъчи финалната презентация
на проекта. Участвахме с група деца от екипа на “Коменски” и партньорското училище от Финландия в Световната премиера
на пиесата “Капките на живота”-посветена на Световния ден на околната среда на 29 май, едновременно с училища от 65
страни.
Направихме видеофилм, CD-та с презентации, DVD с представлението на пиесата, снимки, отчети, рисунки, книга, изложби,
речници. Имаше предаване по местната TV и по Националното “Дарик Радио”.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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Средно общообразователно училище “Христо Ботев”
гр. Враца, ул. “Генерал Леонов” № 37
+359 92 623549
hrbotev@mail.bg

Osnovna šola Trnovo - Словения
1. TAMMELAN KOULU - Финландия
2. Escola BI 1,2 3, /JI Vasco da Gama - Португалия
3. MİMAR KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU - Турция

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00178-1
Училищен
Ученици, учители, родители, ръководен състав

Наименование на проекта:

Здравословен живот
Цели:
•	Да създадем у децата чувство за необходимост от водене на и навици за здравословен начин на живот;
•	Да насърчим преподавателите да градят здравословна работна атмосфера;
•	Да разпространим идеята за здравословен начин на живот сред родителите и широката общественост;
•	Да разширим познанията на децата за страните и културите на училищата партньори;
•	Децата да споделят традиционни детски игри , хобита, спортове, дейности в класната стая, допринасящи за физическото и
психическо им здраве.
Дейности:
•	Анкетиране на родителите относно здравословния начин на живот в семейството и запознаването им с целите на
проекта;
•	Обмен на традиционни рецепти от всички партньори и тяхното приготвяне;
• Изучаване на хранителните продукти , опаковки, мерни единици;
• Изработване на елементарен речник на всички партньорски езици с картинки и прости изрази от ежедневна употреба;
• Изграждане на кът на “Коменски” в училище.
Мобилности:
от 14 до 19.10.2006 г. - Белмънт, Дъръм, Англия - начално католическо училище ”Св.Томас Мор” , 3-ма преподаватели;
от 25 до 28.02.2007 г. - Щутгарт, Германия - средно училище ”Розенщайншкуле”, 2-ма преподаватели;
от 22 до 25.04.2007 г. - Еършайъ, Мосблоун, Шотландия, начално римокатолическо училище”Св. Ана”, 1 преподавател
Резултати:
Първа година - готварска книга с традиционни здравословни ястия от всяко едно училище партньор на езика на проекта и
на съответния национален език.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

СОУ „Христо Ясенов”
бул.Руски 69, Етрополе 2180
+359 720 2135
hr_yassenov@abv.bg

Primary Catholic School ‘St. Thomas More’, Belmont, Durham - Англия
1. ROSENSTEINSCHULE, Stuttgart - Германия
2. Primary Roman Catholic School ‘St. Anna’, Mossblown, Ayrshire - Шотландия
3. Pestalozi Schule Ennigerloch, Germsny - Шотландия
4. C.E.I.P. Jorge Gullen, Campaspero - Испания
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00168-1
Училищен
Ученици

Наименование на проекта:

Европа: да изградим бъдещето чрез културното разнообразие
Цели:
•	Да се подкрепи Европейското гражданство, основано върху толерантност, уважение и мултикултурен диалог;
•	Да развива Европейските измерения в училищата на партньорите;
•	Да се познава културата на собствения регион и държава и да се сподели с партньорите;
•	Да се открие историческото и културното наследство на партньорите;
•	Да се оцени наследството на партньорите и да се уважава културната разлика;
•	Да се развиват комуникативни умения по другите езици;
•	Да се развива използването на информационните и комуникативните технологии.
Дейности:
• Изучаване на информация /документи по темите с цел да подготвим крайния продукт;
•	Създаване на проектно лого;
•	Учебни визити до различни културни места;
• Интервюта в общността за чествания и празници;
• Изработване на СD с проектите, представени от ученици;
•	Организиране на изложби за представяне на дейностите;
•	Общуване между учениците чрез писма и e-mail;
•	Обмяна на информация и материали между училищните партньори, използвайки различни комуникативни начини;
•	Създаване на европейска стая с постоянна изложба във всяко училище.
Мобилности:
Срещите по проекта и учебните визити за ръководители - 2 пъти годишно (октомври и май).
Резултати:
Изложба за партньорските страни в кът на “Коменски”; Записи на CD с информация за всяко училище и всяка страна DVD, Power Point; Календар с паметници и места от нашата държава; Игра с важни личности; Кратки брошури на темите,
разработвани в проекта; Материал за проекта във в. “Жар”; Фотографии от посетените културни и исторически обекти.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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СОУ „Христо Ботев”
3700 Видин, ул. „Владикина” 57
+359 94 600255
sedmovidin@abv.bg

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO MONTE DE CAPARICA - Португалия
1. INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA “PEÑALBA” - Испания
2. SCUOLA MEDIA STATALE “Baluardo Partigiani” - Италия
3. SMS “Paolo Stefanelli” - Италия
4. GIMNAZJUM NR 4 - Полша
5. ZÁKLADNĀ ŠKOLA ŠALA - Словакия

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00186-1
Училищен
Ученици

Наименование на проекта:

Замъци и дворци - история и легенди
Цели:
•	Да научим за историческото и културно наследство на различните европейски страни;
•	Развитие на хуманистичните интереси на учениците в областта на историята, изкуството и литературата;
•	Обмяна на опит и изследване на общите корени на европейската култура;
•	Подобряване на уменията на учениците и учителите за работа в екип, планиране и извършване на дейности в
сътрудничество;
•	Представяне на образователния проект като креативен метод на обучение;
•	Развитие на езиковите умения на учениците, обогатяване речникa им по английски език.
Дейности:
Учениците изследваха историята и легендите на замъците и дворците, използвайки различни източници на информация.
През първата година дейностите бяха фокусирани върху замъците, тяхната история и различни аспекти на рицарската култура. Тези дейности включваха: изследване на историята на замъците, разположени в областта на всяко училище; посещение
на някои местни замъци (крепости); изработване на пътеводители на посетените замъци; съставяне на многоезични миниречници, свързани с рицарската култура; мултимедийна презентация на замъците(снимки, видео); изложба на модели,
снимки рисунки и скулптури , училищни състезания; изложба на най- добрите снимки, направени от учениците на всички
училища партньори; две работни срещи по проекта - в Румъния и в Испания; конференция за запознаване на местната общност с дейностите и резултатите от проекта.
Мобилности:
5-9.11. 2006 г. - гр. Пашкани,Румъния; 19-25.05. 2007г. - гр. Барселона, Испания
Резултати:
Лого на проекта; пътеводители на Европейски замъци; многоезични миниречници, свързани с рицарската култура; мултимедийни
презентации, подготвени от всяко училище и обща мултимедийна презентация под заглавие” Европейските замъци”; CD със
снимки и видео от мобилностите; арт-продукти( изложби на рисунки, модели, снимки, фотоалбум с европейски замъци); общ
уебсайт с информация по проекта - www.colegiocami.com/castles.htm; статия в местната преса„Мездра 21 век”; копие от материала,
излъчен по местната кабелна телевизия „Медиа +”; документ, потвърждаващ излъчването на материала по местното радио.
Нематериални резултати: повишаване мотивацията на учители и ученици за изучаване на чужди езици (по-специално английски
като език на проекта); развитие на познанията на учениците за европейската история и култура; подобряване уменията им за
работа в екип; подобряване на техническите им умения чрез използване на интернет, e-mail, създаване на мултимедийни
презентации; увеличаване на лексиката на учениците по английски език; интегриране на училищните общности и заздравяване
на междукултурните връзки на хора от различни страни.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

СОУ „Иван Вазов”
гр. Мездра, ул. „Г. Димитров”32
+359 910 92325
vazov_school@abv.bg

Gimnazjum im. Armii Krajowej - Полша
1. Skola Sekondarja Subien Vincenzo Bugeja - Малта
2. Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo - Португалия
3. ŞCOALA GENERALĂ “ION CREANGĂ” - Румъния
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C02-00034-1
Езиков проект
Ученици

Наименование на проекта:

ИСКАМ ДА ТИ РАЗКАЖА...
Цели:
Да се предостави на участниците възможност да използват езика на проекта при реално общуване; получаване на начални познания по езика на партньора; повишаване мотивацията на учениците за изучаване на чужди езици и подсилване на
тяхната увереност при използването им. - Предоставяне на възможност на учениците да работят в интеркултурна среда;
постигане на по-добро познаване на собствената култура и запознаване с елементи на културата, традициите и историята
на партньора; по-добро разбиране на различни култури чрез изграждане на международно приятелство; възприемане на
културното разнообразие като важна ценност, а не като недостатък.
Дейности:
• “Приятел в нужда се познава...” - работа по издирване, подбор, превод, илюстриране или драматизиране на народни пословици, поговорки и приказки на тема приятелство и солидарност. Благотворителна разпродажба на изработени с текстовете и илюстрациите коледни картички.
• “Покажи ми своето училище” - участие в часове на класовете от партниращото училище, съвместни дейности, свързани с
училищния живот и ученическото самоуправление по време на обмена на ученически групи.
• “Искам да ти разкажа...” - екипна работа по места върху теми от историята, географията и културата на собствената страна,
представяне на продуктите от екипната работа на семинарни срещи по време на обмена на ученически групи.
• Изучаване на целевия език (португалски) - курс от 40 учебни часа за учениците, участващи в обмена, и придружаващите
учители, проведен през Коледната ваканция.
Мобилности:
Работна среща по проекта за подготовка на обмена - 14-20.01.2007 г. Координаторът на проекта от българска страна посети
училището партньор в гр. Евора, Португалия; Ученически обмен, I фаза - 12-26.02.2007 г. 20 ученици и 4-ма учители от нашето
училище посетиха гр. Евора, Португалия; Ученически обмен, II фаза - 12-26.03.2007 г. 19 ученици и 4-ма учители от училището
партньор посетиха град Козлодуй, България.
Резултати:
Бяха създадени крайни продукти, които могат да се използват в учебния процес по дисциплини като история, география,
български език и литература, в часове на класа. Съвместните драматични спектакли създадоха чувство за удовлетворение и
трайно приятелство. Много ученици (не само участниците в обмена) подобриха уменията си за работа в екип, за общуване на
чужд език, за използване на ИКТ; придобиха много нови знания Училищният живот беше обогатен и разнообразен. Повиши
се мотивацията за работа и самочувствието на участниците в обмена - учители и ученици, подобри се работата с родителите.
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За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

СОУ “Св. св. Кирил и Методий”
ул.”Тодор Каблешков” 1, 3320 Козлодуй
+359 973 80886
kim_kozloduy@abv.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

СОУ “Св. св. Кирил и Методий” - България
1. SCHOOL E. B. 2,3 ANDRÉ DE RESENDE - Agrupamento nº. 2 de Évora - Португалия

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO1-00128-1
Училищно партньорство
Ученици, учители, родители, ръководители

Наименование на проекта:

Култура на хляба
Цели:
•	Повишаване качеството на работата на учениците и представата за европейското образование, международно
сътрудничество между училищата, изучаване на езици, задълбочаване на интеркултурните разбирания.
•	Реализирането на проекта включва: изработване на произведения на изкуството по темата “Култура на хляба”, проучване
на видовете хляб, правенето на хляб и култура на храненето, традициите, свързани с хляба. Темата “Култура на хляба” да
заздрави връзките между различните предмети и да разнообрази методите на обучение.
Дейности:
Всяка година е разделена на отделни стъпки, по време на които училищата работят по определена тема, развиват я и изработват творчески материали като снимки, рисунки, презентации и др. Всяка година започва с работна среща в една от страните за обсъждане на предстоящите дейности и пътувания. Дейностите по проекта са интегрирани в учебното съдържание,
уроци и извънкласни дейности. Във всяко училище има група от учители, представители на различните предметни групи.
Мобилности:
Невшехир, Турция - от 20 до 27 ноември 2006г.; Игуалада, Испания - от 8 до 13 май 2007г.
Резултати:
Преди всичко проектът повиши интереса към работата в училище на ученици и учители и даде възможност на участниците и
техните колеги и съученици да изучат културата на хляба в четири страни. Повиши се качеството на обучението в училище.
За учителите проектът беше възможност за професионално развитие, реализиране на нови идеи, развиване на нови умения
и възможност за опознаване на други държави и за по-добро разбиране на културните им особености. Учениците повишиха
своята мотивация за учене, участваха активно в обучението и развиха умения за представяне на собствените идеи. Установиха контакти с ученици в други държави и опознаха културните им особености. Група учители в училището успешно премина
курс по английски език.
Проектът беше изключително добре приет и постигна отлични резултати на всички нива. Участието в проекта „Култура на
хляба” донесе допълнителен престиж на училището, на учителите, учениците, родителите и града, повиши доверието към
училището на местно равнище.
Посещения на етнографския музей във Враца; Изработване на постери и табла; Събиране и превод на английски рецепти и
информация, свързани с Коледа и Нова година. Цялата информация, придружена със снимки, беше обменена с партньорите;
Изложби за Коледа и Великден; Папка „Култура на хляба”; Учениците събраха, преведоха и илюстрираха поговорки, гатанки
и истории за хляба и ги обмениха със своите партньори; Изложба на илюстрации; Дискусия „Култура на хляба”; CD „Култура на
хляба”; Анкета „Култура на хляба”; DVD „Култура на хляба”.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Средно общообразователно училище „Козма Тричков”
Враца, ул.” Антим І”12
+359 92 624287
Kozma_trichkov@abv.bg

2000 EVLER ANADOLU LİSESİ - TURKEY
1. Liceo Scientifico ‘Giacomo Ulivi, Emilia Romagna, Parma - Italy
2. Institut Ensenyament Secundari “Pere Vives Vich”, Catalonia, Igualada - SPAIN
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C03-00055-1
Училищно развитие
Ученици и учители

Наименование на проекта:

Да проучим нашите общи корени
Цели:
•	Разработвайки този проект, искаме да помогнем на нашите ученици да осъзнаят разнообразието на култури и традиции
в Европейския съюз, да разберат, че всяка култура притежава свои собствени характерни черти и че разликите в тях не е
необходимо да означават различия в мисленето.
•	Макар да има различия между партньорите, да се убедят в нашите общи корени.
Дейности:
• Интерактивни уроци по география и история
•	Посещение на пещери, събиране на камъни, уроци от специалисти (геолог или археолог);
•	Приготвяне и заснемане на скеч за древни хора за срещата в Ренедо ди Пиелагос;
• Изработване на албуми, карти и плакати, представящи българските почви и съкровища.
Мобилности:
5-11.05.2007 г. - среща в Ренедо ди Пиелагос, Испания, на която от нашето училище присъстваха 2 ученици и 3-ма преподаватели.
Резултати:
Резултатите от проекта са насочени към проучване на общите ни корени. Продуктите по проекта са: книжка „Български
празници”, книжка „България през античността”, плакат „Почвите в България”, филм „Днес е лесно, а някога?”, филм с
интерактивен урок по история „ Да проучим нашите общи корени”, фотоизложби от инициативите по проекта, папка с
резултатите от тестовете по история и география. Бяха организирани и проведени два похода и бе посетена местната пещера
„Орлова чука”.
За работата по проекта бяха изготвени отчети пред педагогическия съвет и училищната общност, много снимки, публикации
в областния печат (в.”Утро”), в телевизията (БНТ - канал Север), постоянен кът, представящ ежеседмичната работа по проекта, изложба с всички изготвени материали преди отпътуване за Испания и изложба след завръщането оттам с материалите
на нашите партньори.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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СОУ ”Св. св.Кирил и Методий”
7150 гр. Две могили, обл. Русе
+359 8141 2876
soudvemogili@mail.bg

Начално училище в гр.Ренедо ди Пиелагос - Испания
1. Училище в гр.Фалтичени - Румъния
2. Начално училище в гр.Киршехир - Турция
3. СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” - Две могили - България

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00247-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Знанието строи мостове
Цели:
•	Да обедини няколко средни училища от различни европейски страни, които ще обменят информация и опит, отнасящи се
до средата, в която се развиват учениците, тяхното обучение и възпитание.
•	Да допринесе за взаимно уважение чрез сравняване на прилики и различия и чрез учене един от друг.
•	Да се реализират различни съвместни дейности: презентации на училищата, градовете и страните; представяне на
традиционна музика, митове, легенди, приказки, танци и техники за интегриране на емигранти и бежанци чрез дейности в
сферата на културното наследство.
•	Да започне сътрудничество между училищата на всички нива: ръководни органи - учители - ученици - родители - местни
власти.
Дейности:
Първа година 2006/2007 - Презентация на училищата партньори; Създаване лого на проекта; Конкурс за изработване на картички на базата на разменени митове, легенди и приказки от всяка страна; Отпечатване на най-хубавите картички и изпращането им по случай националните празници на страните; Начало на изрисуването на стени в класните стаи на училищата
партньори; Стартира изработването на фотоалбум на тема “Проучвай миналото, усъвършенствай настоящето, подготвяй
бъдещето”; Създаване на уебсайт на проекта; Втора година 2007/2008 - Изработване талисман на проекта; Размяна на традиционна музика и песни между страните партньори; Рисунки или писане на съчинение на тема „Знанието строи мостове”;
Изработване на сувенири, типични за всяка страна; Започна представянето на традиционните танци; Кулинарни дейности в
град Пафос, Кипър; Изработване на фотоалбума; Издаване на вестник на партньорството.Трета година 2008/2009.
Мобилности:
Първа година - работни срещи в Разлог и София, в Полша и в Гърция. Втора година - работни срещи във Финландия и Кипър.
Трета година - Работни срещи в Германия и Гърция.
Резултати:
Logo на проекта; Website; Пощенски картички; Диплянка с пословици и поговорки; Фотоалбум; Вестник на партньорството; CD
-ROM и DVD с традиционна музика; Сборник с митове и легенди на английски и на националния език; Сувенири; Изрисувани
стени в класните стаи с най-важните елементи и продукти на проекта; Фотоси от тези стени ще се използват за издаване на
годишен календар; Талисман на проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

СОУ ”Братя Петър и Иван Каназиреви”
гр. Разлог, ул.”Любен Каравелов”12
+359 747 80232
kanazirevi_razlog@yahoo.com

СОУ”Братя Петър и Иван Каназиреви” - България
1. Von-Vincke-Schule Soest LWL- Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen - Germany
2. Kellokosken lukio ja yläaste - Finland
3. Miejski Zespół Szkół w Świeradowie- Zdroju - Poland
4. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ - Greece
5. GYMNASIUM of Apostolos Pavlos - Cyprus
6. 135 СОУ “Ян Амос Коменски” - София
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO2-00030-1
Езиков проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Да живееш в голям град
Цели:
•	Установяване на международни връзки;
•	Популяризиране на европейските езици;
•	Мотивиране на учениците да изучават чужди езици чрез използване на e-mail, power point, видео писма и интернет
сайтове за обмяна на информация за техния град и този на училището партньор;
•	Подобряване на уменията на учениците да общуват на английски език в реална езикова среда;
•	Насърчаване изучаването на български език, английски език, холандски и други европейски езици;
•	Насърчаване на бъдещото интегриране на учениците в страните от Европейския съюз;
•	Разширяване на културните познания на учениците чрез посещения на страните и училищата партньори.
Дейности:
•	Оформяне на проектен екип;
•	Обмяна на информация между партньорските институции;
•	Представяне на проекта пред учениците в партньорските институции;
•	Установяване на интернет връзки между учениците и учителите в партньорските институции;
• Изготвяне и издаване на виртуален вестник „Да живееш в голям град”;
•	Създаване на опростен речник на трите езика, използвани в проекта - английски, български и холандски;
•	Провеждане на дискусии, свързани с предимствата и недостатъците да живееш в голям град, младите хора в обединена
Европа - интереси и проблеми;
• Изготвяне на презентация, отразяваща дейностите, проведени на Деня на Европа;
•	Проектни визити и обмен на ученици в Амстердам и в Кърджали с продължителност 2 седмици;
•	Фотоизложби и представяне на крайните продукти;
• Изготвяне на заключителни отчети.
Мобилности:
Проектът бе реализиран в рамките на1 година - 01.08.2006 - 31.07.2007; Предварителна среща - март 2007 в гр.Кърджали,
България; Ученически обмен - 20 ученици и 4-ма преподаватели от България - в Huygens College, Амстердам, Холандия; Ученически обмен - 20 ученици и 4-ма преподаватели от Холандия - в СОУ „Петко Рачов Славейков”, Кърджали, България.
Резултати:
Вестник (3 броя), озаглавен „Да живееш в голям град” на английски и на български език, включващ статии, представящи
нашия град, училище, традиции, забележителности, ученически есета, засягащи различни актуални теми; Общ вестник (2
броя), озаглавен „Да живееш в голям град” на английски език, представящ работата на учениците от двете партньорски
институции, която продължи до завършване на проекта; Презентация на дейностите, проведени на Деня на Европа; Опростен
речник на български, английски и холандски език.
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За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

СОУ „Петко Рачов Славейков”
Кърджали, ж.к. Възрожденци
+359 361 65907
slaveikovkj@abv.bg

Партньори
Училище координатор:

Huygens College, Амстердам - Холандия

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C03-00074-1
Училищно развитие
Ученици (СОП) , учители, родители

Наименование на проекта:

Ела да се запознаеш с моя свят
Цели:
•	Намиране на адекватни за нуждите на деца със специални образователни потребности (СОП) подходи, методи и стратегии
на взаимодействие със съучениците и учителите с цел улесняване на социалната интеграция на децата в училището.
Запознаване с опита на образователните системи на партниращите страни.
•	Разнообразяване на обичайните форми на взаимодействие с родителите на деца със СОП.
•	Учителите, участващи в екипа по проекта, да обогатят уменията си не само в тематичната област на проекта, но и
по отношение на работата в екип и социалните взаимоотношения: учител - ученик, учител - родител, моделирането на
взаимоотношенията ученик - ученик;
•	Популяризиране на успешно реализирани практики и добри идеи сред други училища, родители, между партниращите
училища и др.
Дейности:
•	Вътрешноучилищни методични срещи с учителите; Работа с учениците по горепосочените теми;
•	Срещи с родителите с цел приобщаване към работата по проекта и мотивиране за взаимна подкрепа;
•	Сътрудничество със сдружение „Достоен живот”;
•	Сътрудничество с кабелните телевизии;
•	Представяне на работата с ученици със СОП в училището на педагогическите съветници от другите училища в града;
•	Работа в екип с партниращите училища.
Мобилности:
През цялата учебна година е поддържана редовна кореспонденция чрез е-mail, телефон, факс и писма с цел обмен на информация; Осъществена е работна среща през м. 12. 2006 год. в гр. Гизи - Италия и през м. 05.2007 год. в Анкара - Турция.
Предстоят още четири срещи за следващите две години.
Резултати:
Албум дневник на проекта; Видеофилми на драматизациите в часовете по литература; Видеоклипове и снимков материал от:
час на класа, обичай Коледуване, детско парти в първи клас, екскурзия и излет до гр.Враца и местността Божурица, с участие
на родителите на децата със СОП, участие в срещи с други институции; Реализирани изложби с предмети, изработени от
децата със СОП; Лого и сайт на проекта; Презентация на извършената дейност по проекта през първата учебна година.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

СОУ „Петко Рачов Славейков”
гр. Видин, ул. „П.Р.Славейков” № 26
+359 94 600218
sou8_vidin@abv.bg

Турция
1. България
2. Италия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-IBGR01- S2CO1-00284-1
Училищно партньорство
Ученици, учители

Наименование на проекта:

R. E. C. - RECLAMO PRO EUROPA COGITANS
Цели:
•	Ангажираност и мотивация на учениците за робота по европейски младежки проекти и програми;
•	Развиване и усъвършенстване уменията за писане, управление и отчитане на проекти от учителите;
•	Развиване и обогатяване на видовете извънкласни форми на обучение;
•	Приобщаване към идеите на Европейската общност, междукултурно сътрудничество, развито гражданско общество.
Дейности:
•	Борд на рекламата; Речник на рекламата - резюме на работата и опита от първата година, компилирани според
информациите от голямото табло на реклама;
•	Рекламен плакат изготвен, от учениците на всички училища, участващи в проекта;
•	Уеб-сайт - http://www.etwinning.net /username - agusheff, password -agusheff/;
•	Организиране два пъти годишно дни на „Коменски” за представяне на проекта, неговите цели и задачи;
•	Създаване на крайни продукти.
Мобилности:
Проектът се състоя в две работни срещи, в Унгария и България. Първата работна среща между училищата партньори по
Програма Коменски-1 се проведе в Будапеща от 11.11.2006 до 15.11.2006 г., организирана от водещата организация МОСТАРТ
- MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület. Цел на срещата беше да се планират дейностите по проекта до края на
годината и подготовка за ново кандидатстване по програмата за следващите две години. Втората мобилност 27-30.06.2007
г. се осъществи в България, в гр. Пловдив. На срещата бяха представени крайните продукти от проекта, беше осъществен
междукултурен диалог между младите хора участващи в проекта. Проведе се среща с асоциираните партньори от българска
страна, пред които се презентира проекта REC - Reclamo pro Europa Cogitans. На срещата бяха поканени журналисти от пловдивските медии /радио Пловдив, вестник „Труд”, „24 часа”, „Марица”, телевизия „Евроком”/.
Резултати:
Проектът има висока степен на реализация по целите, задачите и дейностите на проекта:
Информиране на ученици, персонал, родители и местни общности за проекта; Създаване на място на „Коменски” във всяко от
училищата партньори; Изготвени рекламни материали за проекта /филм, брошури, книжки, календари, презентации/; Участие в годишната конференция на eTwinning в Брюксел /извън дейностите на проекта/; Речник на рекламата; уебсайт - http://
www.etwinning.net /username - agusheff, password - agusheff/
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:
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СОУ „П.Кр.Яворов”
Пловдив 4003, бул. „България” № 136
+359 32 951820
sou_yavorov@abv.bg; impuls_press@abv.bg

BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, OM 1015 Budapest - Hungary
1. ”СОУ П.КР.ЯВОРОВ” Пловдив - България
2. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ D.G.MINZONI ” - Italy

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00117-1
Училищно партньорство
Ученици

Наименование на проекта:

В търсене на Европейските културни корени - театър , образ и фестивал
Цели:
•	Темата на проекта за третата година е Фестивалът. Основни цели: Проучване на фестивалите, определен фестивал или
обичай във всяка отделна страна.
•	Участниците в проекта имаха за цел да опознаят по-добре своите обичаи, традиции и култура. Представяне на този обичай
чрез мултимедиен, интерактивен продукт, който да бъде презентиран на финалната работна среща в Сетубал, Португалия,
през месец март 2007.
Дейности:
Участниците в проекта проучиха фестивала Камила в селата Крушаре и Младово. Работната група засне филм „Фестивалът
Сурваки - Камила” и направи монтаж, озвучаване, превод, обложка. Филмът беше представен на работната среща между
ученици и учители в град Сетубал, Португалия през месец март. Осъществи се пътуване до град Сетубал, Португалия, където
участниците се запознаха с останалите партньори. Бяха осъществени множество дейности на работния език - превод на филма, превод на брошура за град Сливен, размяна на емайли и писма, директно общуване с партньорите в реална и виртуална
среда. Дейностите по проекта обхванаха нови познания по културна история, фолклор и информационни технологии. Учителите се запознаха с колегите партньори и обсъдиха с тях различни проблеми от междукултурен, социален и образователен
аспект. По време на работната среща между учителите през месец октомври в Сливен бяха изработени 20 броя дискове с
филм, представящ срещата. Бяха изработени 20 броя дипляни, представящи историческите и културни забележителности,
на град Сливен. Учениците заснеха филм „Фестивалът Сурваки - Камила“ - и изработиха 20 броя дискове. Беше направен
1 плакат с колажи от град Сливен и България, представящ културното и историческо наследство. Собствен уебсайт www.
comeniuschoolproject.com. Беше направен кът Коменски с информация за програмата, за дейностите по проекта, за страните
партньори. Във фоайето на училището беше направена изложба с 35 снимки и power point презентация от посещението ни в
Португалия.
Мобилности:
Беше осъществена мобилност до град Сетубал, Португалия от 4 ученика и 4-ма преподавателя в периода 07-13 март 2007.
Резултати:
20 броя дискове с филм, представящ срещата в Сливен. 20 броя дипляни, представящи историческите и културни забележителности на град Сливен. Филм „Фестивалът Сурваки - Камила“ и 20 броя дискове. Плакат, представящ културното и историческо наследство на град Сливен и на България. Уебсайт на проекта - www.comeniuschoolproject.com. Кът „Коменски”. Изложба
с 35 снимки и power point презентация от посещението в Португалия.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх.Г.Козаров“
8800 Сливен, ул. „Роза” 1
+359 44 625714
spgsg_sliven@abv.bg

Escola Secundária Lima de Freitas, Setubal - Portugal
1. Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Г. Козаров “; 2. ÖZEL
ANKARA MAYA İLKÖĞRETİM OKULU, Ankara - Turkey; 3. Escola Secundaria Angelo Augusto da
Silva, Madeira - Portugal; 4. IES XIMEN D’URREA PAIS VALENCIA - ESPAÑA; 5. Āgenskalna ģimnāzija
Riga - Latvia; 6. Lycée Professionnel Pablo Picasso, Cédex - France; 7. Smestow school Birmingham
- England; 8. I. tehnička škola TESLA Zagreb - Croatia
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2CO2-00029-1
Езиков проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Ловът - пресечна точка на природа, туризъм и хранене
Цели:
•	Опазване на природата и дивечовите популации;
•	Развитие на туризма в България;
•	Въвеждане и доближаване на европейските стандарти за работа;
•	Подобряване и обогатяване на знанията по английски и немски език;
•	Подобряване на социалните контакти, както и запознаване на чуждестранните партньори с бита, природата и културата на
България;
•	Опознаване на природата на Българи и Германия;
•	Обогатяване знанията на учениците в дивечовото хранене и популяризирането му като екологично чист продукт.
Дейности:
•	Комуникация на английски език между учениците от двете страни;
•	Подготвителен курс по немски език за българските ученици;
• Изучаване на ловните възможности в Германия и България;
•	Съвместно приготвяне на ястия от дивеч, както и представянето на български и немски трапезни вина, подходящи за този
тип асортименти;
•	Запознаване на учениците с европейските стандарти за работа, обучение и начин на живот.
Мобилности:
2007г.- 12 ученици и 2-ма преподаватели посетиха Германия.
Резултати:
Издаване на брошура, изготвяне на дискове, илюстриращи посещенията съответно в Германия и в България. Поместване на
продуктите в сайта на гимназията; Обогатяват се знанията по: чуждоезиково обучение, география, история, професионални
дисциплини. Променя се мотивацията на учениците за разширяване на знанията им в различни области от познанието;
Проектната тема ще намери приложение в различни учебни дисциплини. Тези интеркултурни контакти ще повлияят и на
останалите ученици да вземат участие в подобни проекти, което ще обогати както общата, така и професионалната им
култура; Все по-голям брой ученици и преподаватели желаят да участват в подобни проекти. Тъй като проектът е езиков, а
нашето училище е с професионална насоченост, се получава симбиоза между знания и умения, а също така преплитане на
знанията в различни учебни дисциплини. По този начин реализацията на подобни проекти не остава само на книга, а намира
и своето практическо приложение както в учебния материал, така и в социалния и в обществения живот.
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За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

Софийска професионална гимназия по туризъм
1202 София, бул.”Сливница” 182
+359 2 9867778
thh_sofia@abv.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Софийска професионална гимназия по туризъм - България
1. SRH Fachschulien GmbH Hotelfachschule, Pirna

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00202-1
Училищен проект
Ученици

Наименование на проекта:

Успяващи млади предприемачи
Цели:
• Информиране на младите хора за възможностите на предприемаческото поле на дейност.
•	Мотивиране на учениците от последните класове за необходимостта от кариерно развитие, чрез придобиване на лични
маркетингови технологии с цел достигане на социално-икономическа независимост.
•	Обучение на ученици от последните класове в предприемачество с цел да се улесни социалната им реализация на основата
на личното хоби.
•	Работа в мултикултурна среда.
•	Общуване на езика на проекта.
Дейности:
•	Конкурс „Моето хоби”.
•	Съвместна работа на екипа по проекта с клуб по битова култура към читалище „Надежда”.
•	Съвместна изложба с клуба по случай 1 март.
•	Посещение на дома за стари хора.
• Изработване на каталози на продуктите.
• Изработване на бизнес-планове.
•	Симулативни игри - кандидатстване за работа.
Мобилности:
Работни срещи по проекта - Румъния, Португалия, България.
Резултати:
Изложби, каталози, CD на проекта, сайт на проекта.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Старопрестолна гимназия по икономика,
гр. Велико Търново, ул. „Панарет Рашев” 24
+359 62 620587
itvt@hotmail.com

Румъния
1. Италия
2. Република Чехия
3. Португалия
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Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C02-00020-1
Езиков проект
Ученици

Наименование на проекта:

Културно-историческо наследство в европейски маршрути
Цели:
Основната цел на проекта е учениците да се запознаят с историческото наследство на друга европейска държава; да обогатят
езиковите си познания, мотивацията, капацитета и увереността си да общуват на чужди езици чрез участието си в програмата на проекта; да се интегрират към други националности. Чрез връзките с партниращото училище да се покаже принадлежността ни към Европа. Работата по проекта мотивира учениците за по-голяма познавателна активност, защото темата добре
се интегрира с редовните учебни занятия и учебната програма. Материалите от проекта да бъдат източник на информация
за други училища и институции, които се интересуват от културно-историческото наследство. Да се изработи CD с материали
от работата по проекта и материалите да се представят към WEB-страници на двете училища.
Дейности:
•	Учениците от партниращите училища да се запознаят с някои от значимите културно-исторически забележителности с
общоевропейска стойност.
•	Повишаване на мотивацията на учениците за изучаване и общуване на чужди езици. Повишаване качеството на
образованието в училище.
•	Проектът допринесе за повишаване на увереността на учениците от партниращите училища да общуват помежду си на
работния език, който се ползва в европейската общност.
•	Повишаване на познавателната активност на учениците в областта на историята, географията чрез интегриране на темата
на проекта в задължителната учебна програма.
•	Запознаване с официалния език на партниращото училище. Полският език е малко разпространен език в рамките на
Европейския съюз.
•	Разработените материали по проекта дават възможност и на други институции и организации да се ползват от тях при
необходимост от презентиране на местните културно-исторически богатства. След успешната реализация на проекта
учениците са по-мотивирани да изучават чужди езици и да ги използват в ежедневието си.
•	Обогатиха се познанията на училищната и местната общност за страната партньор, а България и Полша имат традиционни
добри отношения.
•	Учителите обмениха опит с колеги от страна членка на Европейския съюз относно учебните програми и мястото на ученика
в тях. Направени бяха важни сравнения и изводи за мястото на учителя в обществото - в България и в Полша.
Мобилности:
16 ученици и 3-ма ръководители от 17.04.2007-1.05.2007 осъществиха посещение на партниращото училище/ Zespol Szkol
Ekonomicznych I Ogonokstalcacych в град Слупск /, Полша. 16 ученици и 2-ма ръководители от Полша гостуваха на гимназия
„Васил Левски”- град Ямбол от 03.06.2007 до 17.06.2007.
Резултати:
2 броя CD с фотоалбум и презентация от дейността по проекта. Материалите по проекта са публикувани на: http://gvlevski.
jambolnet.com/.
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За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:

Гимназия „Васил Левски”
Ямбол
+359 46 661990
p_siarova@abv.bg

Партньори
Училище координатор:
Партньори:

Гимназия „Васил Левски”- България
Zespol Szkol Ekonomicznych I Ogonokstalcacych

Номер на проекта:
Тип проект:
Целева група:

06-BGR01-S2C01-00209-1
Училищен проект
Ученици, учители

Наименование на проекта:

Регионът е вашият учебник
Цели:
•	Да се опише, анализира и диагностицира местната екологична и земеделска среда.
•	Да се проучат туристическите ресурси в региона и възможностите за развитие на селския туризъм.
•	Да се обучат учениците как да развиват устойчив туризъм в съответствие с икономическите, географските и социалните
особености.
•	Да се повиши мотивацията за изучаване и общуване на език, различен от матерния.
Дейности:
•	Представяне на училищата партньори във Франция.
•	Презентация на регионите, в които се намират училищата.
•	Представяне на традиционната национална кухня от страните, участващи в проекта.
•	Представяне на метода на анализ на земеделски район и прилагането му в стопанство, развиващо селски туризъм.
•	Организиране на тематични вечери - местни обичаи, фолклор и празници.
•	Запознаване с туристически маршрути в регионите.
Мобилности:
1. 13.11.06 - 17.11.06г.- учители и ученици от гр.Сандански и гр.Льоварден / Холандия/ посетиха училището в гр.Шатийон сюр
Сен /Франция/. 2. 09.05.07 - 13.05.07г. - работна среща на учители и директори от Франция и Холандия в гр.Сандански.
3. 03.06.07-07.06.07г. - среща по проекта в гр.Льоварден /Холандия/.
Резултати:
Илюстрирана информационна брошура, документираща първия етап от работата по проекта.
CD-презентация на училището и региона.
Папка за регион Сандански с представяне на туристически обекти и брошура с представяне на училището.
Брошура за традиционната българска кухня с рецепти за посочените ястия.
Изложба с материали и снимки от работата по проекта.
Публикации в регионалната преса, участие в програми на местното радио.
За контакти:
Контрактор
Име на организацията:
Адрес:
Тел:
Е-mail:
Партньори
Училище координатор:
Партньори:

ЗПГ ”Кл.Тимирязев”
Сандански, ул.”Г.Казепов”1
+359 746 32448

Франция
1. ЗПГ ”Кл.Тимирязев”, гр. Сандански - България
2. Професионален център за селскостопанско обучение , гр.Льоварден - Холандия
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Материалите в настоящата публикация са отпечатани от издателите по начина, по който са предоставени от самите участници.
The information herein is printed as presented by the participants themselves.
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