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Научната мисъл в Европа, Растения и животни
Целева група:
Ученици от първи до осми клас, учители, родители.
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Резюме на проекта:
Учениците да бъдат обучавани в умения за критично и творческо мислене при решаване на проблеми, в умения за научно мислене и ефективно използване на съвременните технологии е изискване, наложено от световното развитие. Ето защо училищата по света трябва да се стремят да
отговарят на това изискване. Образованието в областта на природните науки и технологиите е
подходящо за постигането на тази цел. Именно затова обмяната на опит в учебната програма на
природните науки и технологиите с училища от други държави е полезна за всички участници в
нея. Партньорството по проекта „Научната мисъл в Европа се състои от две части. Първата част е
посветена на учениците - включва научни дейности по проекта и мобилности от едно училище –
партньор до друго, за да се сподели опит. Втората част е посветена на учителите - включва сравняване на училищните системи и програми, на ефективни и научни методи и системи за оценяване;
обмен на дидактически опит, стратегии при преподаване на природните науки, изграждане на
една обща учебна програма от директни опити. Проектът предоставя възможност на участниците да подобрят езиковите си способности чрез използването на метода на интегрирано езиково
обучение (CLIL) в определени лабораторни упражнения. Всеки партньор си създава уебсайт, за
да може да обменя идеи и добри практики. Резултатът от проекта е един основен уебсайт, където
посетителите могат да намерят най-добрите практики, върху които сме се спрели по време на
проекта, и ще получат възможността да се свържат с нас и нашите партньори, за да обменят идеи.

Контактна информация:
Координатор:
ОУ “Панайот Волов”
Община Шумен, с. Мадара 9971
ул. “Хан Крум” 15
тел.: +359 54 950 091
e-mail : oumadara.dir@abv.bg
Партньори:
Kojaali Anadolu Kalkanma
Vakaf Ilkyoretim okulu
Turkey, Sаkaria 54000,
tel.: +90 264812 1944
e-mail: kocaaliakv@yahoo.com

Agrupamento Vertical de eskolas
de Oliveira do Douro
Portugal, Vila Nova de Gaia 4430-001
tel.: +351 22 379 48 07
diamantinasilva25@yahoo.com

Zeshpol Szkoła spetsialnih pshi
rezydentem pomochi spolechney
Poland, Zavadzkie 04274
tel.: +48 77 462 0049
e-mail: agaszampera@yahoo.com

EB 1/JI ESCO dezembro
Aldella Nova,
Portugal, Vila Nova de Gaia 4430-001
diamantinasilva25@yahoo.com

Grupul Scolari de transporturi auto
Romania, Kraiova 2800001,
tel.: +40 251 427 636
e-mail: radubml@yahoo.com

Skola „Ozolnieku viduskola“
Latvia, Ozolnieku LV-3018
tel.: +371 630 506 58
e-mail: irita.s@inbox.lv

Obershule an der Lerchenstrase
Germany, Bremmen 28078-28199
tel.: +49 361 792 63
e-mail : wkoutek@arcor.de

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-085

Многостранни училищни партньорства

Децата на Европа празнуват
Целева група:
Деца на възраст 3 - 15 години.

Програма “Коменски” 2010
Стартирали проекти

3

Резюме на проекта:
Целите на проекта „Децата на Европа празнуват” са:
Чрез съвместна работа между деца, учители, родители и хора от местната общност да се повиши
интересът към европейските култури;
Чрез културен обмен да се опознаят традициите на участващите в проекта страни;
Да се насърчи изучаването на английски език;
Да се използват интерактивни методи на обучение.

Контактна информация:
Координатор:
Целодневна детска градина “Синчец”
Троян 5600,
ул. „Т. Петков” 1
тел.: +359 670 640-18
e-mail: sindg@abv.bg
Партньори:
Grădiniţa Dragoieni
Romania, Dragoieni, TG-JIU,
e-mail: scgenstefulescu_06@yahoo.com
Pirmsskolas izglītības iestāde “Spodrība”
Latvia, Dobele, 14 Upes Street Str.
tel.: + 371 37 22524
e-mail: spodritis@dobele.lv
Kauno Lopšelis - Darželis “Giliukas”
Lithuania, Kaunas, 29 Apuolės Str.
tel.: +370 37 755 022
e-mail: giliuk@giliukas.kaunas.lm.lt
Номер на проекта: LLP-2010-KOM-MP-123

Aydınlı İlköğretim Okulu
Turkey, Istanbul,
1 Aydınlı Mah. Bahçeler
Cad. Kudret Sokak Str.
tel.: +90 216 393 10 43
e-mail: tuzla_aydinli_ioo@hotmail.com
Целодневна детска градина 141
“Славейкова поляна”
София 1164,
ул. „Света гора“ 32
тел.: +359 2 866 21 54
e-mail: cdg_141@abv.bg
SZKOLA Podstawowa nr 4 im prof
Wladyslawa Szafera w Elku
Poland, 19300 Elk
Szafera Str.
tel.: +48 87 621 68 85
e-mail: sp4@elk.edu.pl

Многостранни училищни партньорства

Ethno Treasure Hunt
Целева група:
Учители, ученици, родители.
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Резюме на проекта:
Този проект е едно етноценностно търсене на обичаи, костюми и др. при определени моменти от
годишния празничен календар (Коледа, Великден, Рамадан и.т.н.) както и при значимите моменти
от един личен живот (рождение, женитба, погребение). Тъй като 2010 година беше определена от
Европейската комисия като Европейска година за борба с бедността и социалното изключване,
ние ще използваме събраната информация, за да помогнем на нуждаещи се да се борят за своето
достойно място в живота, да постигнат успехи и увереност. Тези хора ще придобият опит и знания, без разлика и независимо от религията си, цвета на кожата си и езика, на който говорят. Ние
вярваме, че да бъдеш различен е хубаво и това прави живота по-интересен. Ще организираме
интеркултурни дейности, така че деца и учители от различни етноси и религии да се чувстват като
у дома си и да бъдат достойно оценени. Стремим се да привлечем ромски деца и учители. Нашите
постижения и резултати също ще бъдат споделени с по-висши образователни институти, така че
те да станат източници на опит за учителите. Ще използваме английския език като средство за
комуникация, но също желаем да прилагаме и други чужди езици като румънски, турски, полски,
португалски, литовски, български и италиански. Намерението ни е като краен продукт да издадем книга – Е книга, съдържаща събраните елементи от обичаите и традициите и публикувана на
английски език и на езиците на партньорите, речник на кухненските термини, блог и уебсайт на
проекта. Също така подготвяме изложби на изкуствата, фотоалбуми, детска книжка за оцветяване,
съдържаща рисунки на традиционни костюми от различни страни, игра с карти, записи върху CD/
DVD, брошури и Power point презентации.
Контактна информация:
Координатор:
Средно общообраэователно училище
„Васил Левски” - Русе 7015, ул. „Гео Милев“ 1
тел.: +359 82 860 050, e-mail: soulevski@abv.bg
Партньори:
Scoala cu cls. I-VIII “Vasile Alecsandri” Baia Mare
Romania, 430450 Baia Mare, 2A Pasunii nr. Str.
e-mail: danielab2105@yahoo.com
Sarayköy Anadolu Lisesi
Turkey, 200411 Denizli
Trafo Mah. Eski Babadağ Cad. 77 Sarayköy
tel.: +90 258 415 60 51
e-mail: 351767@meb.k12.tr
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-083

Publiczne Gimnazjum Nr 30 Im. Adama
Mickiewicza W Lodzi - Poland, ŁD_00356 Łódź,
6/14, Nowogrodzka Str., tel.: +48 42 678 63 70
e-mail : gim30@edu.lodz.pl
Velzys Gymnasium - Lithuania, 38128 Panevezys,
15 Zemdirbių Str., tel.: +370 686 064 93
rastine@velzio.panevezys.lm.lt
Escola Eb 2/3 Professor Carlos Teixeira
Portugal, 4820 Fafe, Avenida Da Liberdade,
e-mail: director@eb23carlosteixeira.net
Istituto Comprensivo Santa Teresa di Riva - Sicilia,
CAP 98028 Via delle Colline , 15 Santa Teresa di Riva Str.
e-mail: Meic88900b@istruzione.it

Многостранни училищни партньорства

Разпознаване на състоянието дислексия и подкрепа в
предучилищна възраст “Дискавъри III”
Целева група:
Предучилищни педагози, педагози в начален етап, психолози, логопеди,
специални педагози, родители.
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Резюме на проекта:
Проектът „Дискавъри ІІІ” създава материали в помощ на учители и родители с цел разпознаване
при децата на симптомите, даващи индикация за обучителни затруднения. Тези материали ще дадат възможност на учителите в детските градини да имат по-точен начин да класифицират наблюдаваните затруднения и да проследяват тяхното преодоляване.
Целта на проекта е да окаже подкрепа на деца с дислексия, както и на на техните родители и учители, за да бъдат сигурни, че преходът между предучилищна и начална училищна степен ще бъде
гладък, и че децата ще имат възможност да разкрият потенциала си в нова учебна среда.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Васил Левски”
Русе 7015
ул. „Гео Милев” 1
тел.: +359 82 860 050
e-mail: soulevski@abv.bg

Sehit Umit Balkan Primary School
Turkey, Izmit
Erenler, gazeteci kazim erkek Str.
tel.: +90 0262 322 22 63
e-mail: 969441@meb.k12.tr

Партньори:
Direzione Didattica Statale
Italy, 00062 Rome
24 Via Merope Str.
tel.: +39 06 201 11 02
e-mail: rmee138009@istruzione.it

New Hope Special School
CY00 - Kypros / Kibris, Nicosia,16 Kimonos Str.
e-mail : eleni@rossides.com

Ljungsbackens Skola
Sweden, Götene,
1 Trumpetgatan Str.
tel.: +46 511386185
e-mail: bengtake.gindemo@gotene.se
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-081

Miroslav Vilhar Primary School Postojna
Slovenia, 6258 Postojna,1A Trg Padlih Borcev Str.
tel.: +386 5 70 00 911
e-mail: pia.de.paulis-debevec@guest.arnes.si
Scoala “George Emil Palade “
Romania, 20000 Buzau, 8 Spiru Haret Str.
e-mail: gepaladebz@yahoo.com

Многостранни училищни партньорства

Прекосяване на дигитални мостове между нациите
Целева група:
В проекта участват 287 ученици от гимназиален и прогимназиален курс на обучение, на възраст
от 12 до 19 години от Турция, България, Полша, Румъния и Словения. С тези ученици работят общо
40 учители по различни предмети: информационни технологии, английски език, история и цивилизация, социология и други.
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Резюме на проекта:
Целите на проекта включват: Подобряване на изследователските и социалните умения на учениците; Заздравяване на културната и социалната интеграция; Споделяне на културните ценности;
Насърчаване на доброволни социални услуги; Изучаване и оценяване на умения по ИТ; Използване на ИТ практики чрез иновативни стратегии за обучение; Изразяване на мнение по избрани теми чрез дигитално съдържание; Споделяне на знания и опит; Създаване на възможности
за колективна работа и комуникации; Споделяне на добри практики с партньорите. Ползи от
проекта: учениците ще подобрят своите комуникативни и творчески умения, ще осмислят своите културни ценности и тези на останалите страни участнички; ще развият чувствителност към
социални проблеми; ще подобрят самочувствието си чрез създаване на нови продукти; ще могат
до оценят своята национална идентичност в контекста на европейското гражданство. Учителите ще имат възможността да направят процеса на обучение по-интересен; ще разширят своите
виждания чрез контакти с колеги от други страни; ще повишат компетентността си в използването на нови технологии; ще спомогнат за ползотворна работа в екип и интерактивно участие на
учениците. Съответните училищни администрации на страните участнички ще имат възможността
да интегрират своите институции в европейската образователна система; чрез създадената база
данни ще се подобри качеството и ефективността на целия образователен процес; използваните
практики по ИТ ще излязат от компютърния кабинет и ще се прилагат и в други предмети, както и
на местно ниво. Всичко това ще доведе до положителна промяна в училищния климат.
Контактна информация:
Координатор:
Втора английска езикова гимназия
“Томас Джеферсън”
София 1309, ул. „Пловдив” 20, тел.: +359 2 828 36 79
e-mail: 2els.bg@gmail.com
Партньори:
ÖZEL BÜYÜKKOYUNCU FEN LİSESİ
Turkey, Selcuklu 42070 Konya,
17 Sille Parsana Mh. Kahramanlar Cd. Str.
tel.: +90 332 211 04 66
e-mail: buyukkoyuncu@hotmail.com
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-112

Zespół Szkół im. generała Sylwestra
Kaliskiego w Górze
Ul. Armii Polskiej 15 a, 56-200 Góra,
Poland 56-200 Góra POLAND
e-mail: zespolszkolgora@neostrada.pl
Şcoala de Arte şi Meserii Şipote
sat Sipote; com. Sipote 707485 ROMANIA
e-mail: scoalasipote@yahoo.com
Zavod Antona Martina Slomska
Vrbanska c. 30,
2000 Maribor SLOVENIA
e-mail: andrej.flogie@slomskov-zavod.si

Многостранни училищни партньорства

Ти си това, с което се храниш
Целева група:
В нашия проект главно място заемат учениците. За изпълнението на проекта сме ангажирали около 60
ученици от прогимназията и гимназията. Тези, които участват в мобилностите се избират по предварително изготвени критерии. Освен ученици в проекта участват и учители- предимно учителите по чужди
езици и други от колектива. Основната цел е усъвършенстване на английски език/френски и руски/ както
от страна на учителите, така и от страна на учениците. Друга целева група- това са родителите/предимно
на тези ученици, които участват в проекта/, които са запознати с целите и задачите на проекта.
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Резюме на проекта:
Многостранният проект по Коменски на тема: “Ти си това, с което се храниш” има за основна цел да развие
езиковите компетенции на ученици и учители посредством желанието и необходимостта да се яде здравословна храна. В този проект участват 6 държави: Полша, Румъния, Естония, България, Турция и Белгия.
Трябва да се осъществят 24 мобилности в рамките на 2 години. Учениците от всички страни, участващи
в проекта, сравняват храната предлагана в училищата им. Проучват хранителните навици на съучениците си. Получават знания за здравословното хранене. Информацията, която придобиват, се представя
в специално изготвен уебсайт. Учениците осъществяват контакт с диетолози, които ще изнесат лекции
пред учениците за здравословното хранене. Учениците се учат на предприемачество посредством изготвяне на бизнес план за училищния магазин в който да се продава здравословна храна, като храната се
приготвя и продава от самите ученици. Учениците обменят рецепти на полски, румънски, естонски, български, турски и белгийски с цел в края на проекта да се направи готварска книга на езиците на страните
участващи в проекта. По време на мобилностите учениците приготвят заедно храни, обменят рецепти и
представят ползата от това да се яде здравословно. Рекламира се здравословна храна, изработват се и
се разпространяват брошури, организират се срещи. Осъществявайки тези дейности, ученици и учители
имат възможност да развият и усъвършенстват езиковите си умения, да се комуникира на чужд език, да се
развият уменията за четене и слушане. Учениците имат възможността да представят здравословна храна,
придобиване на навици за здравословно хранене, а от друга страна осъзнаване на негативните ефекти от
заседналия начин на живот. Организират се уроци по биология на които се обсъждат теми свързани със
здравословното хранене. Търси се информация за здравословни храни, въздействието на хранителните
добавки върху човешкия организъм, подготвят мултимедийни презентации за здравословната храна.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Св.св. Кирил и Методий” - Сатовча 7004,
ул. ”Кирил и Методий” 8, sou_satovcha@abv.bg
Партньори:
Каиу Рохикул - Естония, Каиу, ул. „Касванду“ 10,
тел.: + 372 48 556, e-mail: kool@kaiu.edu.ee
Озел Гулени Лкогретим Окулу
Турция, Искендерун, mustafauskuplu@hotmail.com
Номер на проекта: 2010-1-PL1-COM06-113284

Колегиул Натионал “Николае Титулеско”
Румъния, Крайова 2800001, ул. ”Долчули” 12,
e-mail: cnntitulescu@yahoo.com
Зеспол Скол 2 - Полша, Водзислав
ул. „Валова“ 5, gimn1wodz@poczta.onet.pl
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut
Белгия, Варегем, ул. „Кеукелдам“ 17,
e-mail: info@hemelvaart.be

Многостранни училищни партньорства

Гостоприемството е наш приоритет
Целева група:
Проектът е насочен към учениците - момичета и момчета от различни професионални направления, на възраст между 14 и 17 години. В проекта ще вземат участие и учители в областите ИКТ,
езици, хотелиерство и туризъм.
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Резюме на проекта:
Проектът е съсредоточен върху професионалните нужди за управление и предлагане на туристически услуги в престижни хотели в регионите на страните партньори. Учениците ще общуват с
партньори чрез използване на ИКТ, развитие и усъвършенстване на езиковите си умения, работа
в групи, обмен на информация по време на дейностите. Проектът ще даде възможност на млади
хора от различни страни да попаднат в различни работни среди, което им въздейства по-мотивиращо и успешно, отколкото ученето в класната стая. Тъй като учениците може би ще работят
вбъдеще в туристическата индустрия, за тях е полезно да знаят колкото е възможно повече за
различни чужди страни, тяхната култура, обичаи, навици и културни особености. Работата по проекта и неговите резултати могат да помогнат на учениците от хотелиерските училища да бъдат
подготвени добре за бъдещата си работа в хотелите и туристическата индустрия не само в техните
региони, но и навсякъде в Европейския съюз. Продукти на проекта - професионален речник - за
управление на хотели, услуги, храни и напитки и готварска книга с национални ястия на страните
партньори. Тези продукти ще бъдат разпространени в училищата, обучаващи кадри за хотелиерството и туризма. Резултатите ще бъдат използвани, за да покажат най-добрите практики, включително методи на преподаване при подготовката на учениците в сферата на хотелиерството и
туризма за бъдещата им кариера.

Контактна информация:
Координатор:
Професионална гимназия
“Проф. д-р Асен Златаров”
Видин 3700, Южна промишлена зона
тел.: +359 94 60 17 97
e-mail: thti_vd@yahoo.com
Партньори:
Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
Czech Republic, 76001 Zlín,
1788 Dřevnická Str.
tel.: +420 577 210 750
e-mail: skola@strednihotelova.cz
Номер на проекта: 2010-1-CZ1-COM6-03670 6

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Slovakia, 921 01 Piestany, 34 Piešťany, Stromova Str.
e-mail: hotelak@zupa-tt.sk
Silifke otelcilik ve turizm meslek lisesi
Turkey, 33940 Mersin, Yenimahalle ayisik sokak 2 silifke
e-mail: 365590@meb.k12.tr
Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et des Services
Jules Lecesne
France, 76600 Le Havre, 99 rue Jules Lecesne Str.
tel.: +33 02 35 22 41 31, e-mail: 0760062E@ac-rouen.fr
Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka
Poland, 40-382 Katowice, 25 Ul. Roździeńska Str.
e-mail: zsgkatowice@wp.pl

Многостранни училищни партньорства

Иновативни методи на обучение чрез обмяна на опит „TOGETHER“

Програма “Коменски” 2010
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Целева група: Разпространението на проекта е насочено към учители, преподаващи в различни предметни области. Целта е да се подобрят методите на обучение и да се направят по-интересни за учениците.
Стратегията за разпространение включва привличане на преподаватели, които експериментират и прилагат модерни образователни методи за споделяне на опит. Младите учители да бъдат стимулирани да усвояват и да прилагат иновативни методи и практики. Участниците имат възможност да подобрят езиковите си
компетенции и да се запознаят с чужди култури. ГПЧЕ е общинско училище с чуждоезиков профил - немски
и английски език.
• Втори чужд език – английски, немски, френски, руски, испански езици;
• Брой ученици: 600;
• Брой педагогически персонал: 50 учители.
Учителският колектив се състои от професионалисти с квалификации в страната и чужбина. Между тях има
носители на престижното отличие на МОМН “Неофит Рилски”, „Константин Величков”; почетната значка на
Община Монтана и др.; носители на I ПКС - 4, на II ПКС – 12, на III ПКС – 3. Автори на 12 учебника и учебни
помагала по чужди езици за езикови училища.
Резюме на проекта: Проект „TOGETHER” се стреми да направи ученето интересно и иновативно за учениците, включвайки учители, преподаващи различни предмети в различни европейски страни. Проектът ще
анализира и опише модерни, нетрадиционни и мотивиращи преподавателски методи. Ще дава препоръки
за подобряване, ще тества новите практики и методи, ще оценява практическото им приложение. Основната
цел на проекта е да подобри методите на обучение в училище, да ги направи атрактивни, интересни и нетрадиционни за учениците. Партньорството по секторна програма „Коменски” разкри възможности за преподавателите от гимназията да придобият и усъвършенстват умения, свързани със съответните предметни
области. Темата на проекта отговаря на нагласите и стремежите на преподавателския състав за прилагане на
иновативни методи и технологии, които да направят обучението интересно за учениците. Дейностите подпомагат споделянето и анализа на добри педагогически практики от различни европейски страни, което
резултира в придобити нови знания и опит, повишено качество на учебния процес, повишена мотивация за
изучаване на чужди езици и за прилагане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Дейностите по планиране, организация и реализиране на партньорството се осъществяват от екипа по управление
на проекта, който се състои от четирима преподаватели с балансирани роли и отговорности – координатор,
преводачи, фасилитатор. Комуникацията между партньорите се осъществява чрез:
1. Face-to-face срещи.
2. Е-group – основно средство за комуникация между партньорите.
3. Оn-line срещи – използва се технология за видеоконференции.
4. Web site - вътрешен и външен портал: http://www.togetherproject.infо
Контактна информация:
Координатор:
Гимназия с преподаване на
чужди езици “Петър Богдан”
Монтана 3400, ул. „Юлиус
Ирасек“ 7, тел.: +359 96 306 235
gpche_mont@abv.bg
Партньори:
Istituto Paritario “Enrico Fermi”
89 Via Cantoni Str., Italy, 21053
Castellaza, proffross@yahoo.it

Kaunas Juozas Grusas Art
Secondary School
Lithuania, 48169 Kaunas,
30 Šarkuvos g. Str., tel.: +3703 7377627
e-mail: vida@emundus.eu
Florida Centre de Formació,
C.V. - Spain, 46470 Catarroja,
12 C/.Rei En Jaume Str.,
e-mail: luixera@gmail.com

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-067

Düzici Cumhuriyet Anatolian
High School - Üzümlü Mahallesi
Refik Cesur Bulvarı Düziçi,
Turkey, 80600 Düziçi/Osmaniye,
s3rhatt@gmail.com
I Liceum Ogólnokształcące im
KEN w Końskich - Poland, 26-200
Końskie, 4 Kpt. Stoińskiego Str.,
e-mail: custard1@wp.pl

Многостранни училищни партньорства

Изтокът и Западът - сливане на два свята
Целева група:
Ученици от 9, 10 и 11 клас на ЕГ “Акад. Л. Стоянов” Благоевград, учители по френски език, български
език, история, музика; административно ръководство.
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Резюме на проекта:
1. Културни цели: пълно приемане на културното разнообразие на нашите страни, разбиране на богатото ни минало, което ни съпътства и днес.
2. Социални цели: да разберем себе си, да разберем другите: да се движим по пътя на европейското единство, като задълбочаваме изграждането на ценности в духа на толерантността, равенството, демокрацията, културното разнообразие.
3. Педагогически цели: да се поощри европейското измерение на образованието, да се
осъществят самостоятелни и съгласувани дейности посредством обмен на информация по
разглежданите теми , благодарение на междупредметната връзка; да се развие самостоятелното критично мислене у учениците.
4. Лингвистични цели: да се стимулира използването на френски език като чужд в реални
комуникативни ситуации, както и като средство за опознаване на света на другите.
Чрез този проект и дейностите, предвидени в него, младите хора от различни страни ще опознаят райони с богати традиции. Срещите между участниците, благодарение на съвместните
дейности и съответните посещения на училищата партньори, ще помогнат за събарянето на
бариерите, издигнати от незнанието и отхвърлянето. И впоследствие, ще бъдат съграждани мостове за общуване и взаимно разбирателство - понастоящем и вбъдеще. Нашите ученици ще
имат по – широк поглед върху бъдещите си образователни и професионални перспективи, с
цел да бъдат подготвени да станат част от обединеното европейско общество и да съдействат
за неговото развитие по пътя на демокрацията, равенството, толерантността и културното многообразие. Проучвайки отпечатъка на миналото в съответните страни, те ще открият различни
начини да го разпознават и разбират.
Контактна информация:
Координатор:
Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов”
Благоевград 2700, ул. Марица 4,
тел.: +359 73 83 12 81, e-mail: eg_blg@abv.bg

Istituto D’istruzione Superiore “Regina Elena”
13 Via Collegio Pennisi Str.,
tel.: +3909 560 53 28, presidenza.magis@tiscalinet.it

Партньори:
Mousiko Skoleio Serron
1km Serron-Neohoriou, tel.: +30 232 103 53 53
e-mail: mail@gym-mous-serron.ser.sch.gr

Seminarul teologic liceal ortodox
“chesarie episcopul”
1 Aleea Episcopiei Str., tel.: +40 238 710 065
e-mail: semchesariebz@yahoo.com

Ies La Sagra
De Granada S/N, 45230 Avda., tel.: +34 958 72 99 14,
18005141.averroes@juntadeandalucia.es

Liceo Scientifico Statale “A. Meucci”
193 A Via Carroceto Str., tel.: +39 0692 576 78
e-mail: meucci@liceomeucci.it

Номер на проекта: 2010 - 1 - ЕS1- COM06 - 20408

Многостранни училищни партньорства

Европейските деца на една и съща сцена
Целева група:
Ученици на възраст 12 – 18 години
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Резюме на проекта:
Разширяване на междукултурния диалог, улесняване на обмяната и комуникацията между партньорските училища, разширяване на използването на драмата като обучителен метод, подобряване качеството на обучението по чужди езици, окуражаване на ученическата креативност чрез
предоставяне на възможност за себепознание и представяне пред широка аудитория, предоставяне на равни възможности за участие в драма, чрез включване на деца от институции като
партньори по проекта.

Програма “Коменски” 2010
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Контактна информация:
Координатор:
Училище Вела Благоева
Велико Търново 5000,
ул. „Константин Паница“ 1
e-mail: sou_vb_vt@abv.bg

Партньори:
Scoala Cu Clasele I-Viii Nr.7
Romania, 087000 Giurgiu,
21 Portului Str.
e-mail: scoalagenerala7@yahoo.com
4th Gymnasium of Komotini
Greece, 691 00 Κομοτηνή, Terma Olympou
e-mail: mail@4gym-komot.rod.sch.gr
AHMET ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU İLKÖĞRETİM
OKULU, KOCAELİ
Turkey, İstasyon Mahallesi Esat Bey Caddesi 1440 Sokak
6 Gebze, tel.: +90 262 656 25 47
e-mail: 965335@meb.k12.tr
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
Poland, 83-000 Rybnik,
14 Gustawa Morcinka Str.
e-mail: zsp_nr2.rybnik@wp.pl
Osnovna šola Brusnice
Slovenia, 54472 Brusnice
CEIP Miguel de Cervantes
Spain, 29004 Malaga, Ronda

Номер на проекта: LLP- 2010-COM-MP- 022

Многостранни училищни партньорства

Ръка за ръка за опазване на околната среда
Целева група:
Ученици, учители.
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Резюме на проекта:
Целта ни е да повишим самосъзнанието на учениците за проблемите в околната среда, като в резултат в бъдеще се достигне до редица ефекти като по-разумно ползване на ресурси, по-малко отпадъци и по-разумно потребление на енергия. Това ще бъде постигнато чрез най-различни подходи, интегрирани в учебната програма и перспективно партньорство, основано на многостранно и
мултикултурно участие. Ще бъде дадена възможност на гражданите и институциите да допринесат
за устойчивостта на идеята. Дейностите, които ще извършим, ще допринесат за постигането на целите ни. Основните дейности са: различните проучвания по отношение на консумацията на органични /неорганични храни, консумацията на вода и енергия, видовете транспорт, които използва
всяко семейство във всяка страна, участваща в проекта, изследвания за унищожаването на горите,
замърсяването на водите, замърсяването, причинено от изгорели газове, традиционни източници
на енергия и алтернативни възобновяеми източници на енергия, експерименти с енергия и посещения на местата за възобновяеми източници на енергия, изложба и ревю, изработени от рециклирани
материали и доброволни дейности. Крайните продукти ще бъдат: брошура, съставена от резултатите от проучванията ни, малък речник с термини свързани с опазването на околната среда /на всички
езици на партньорите/, макети, уеб-страници и CD с резултатите от всички проведени изследвания.
По време на партньорството ще бъдат създадени редица брошури и постери. С нашите действия и
създадените крайни продукти ние вярваме, че ще успеем да създадем у нашите ученици и техните
семейства по-разумно отношение към околната среда. Ще създадем едно високо самосъзнание от
въздействието и последствията от нашето поведение и начин на живот върху околната среда в регионален и глобален мащаб, както по време на работата върху проекта, така и в дългосрочен план.
Контактна информация:
Координатор:
ПГ “Цар Иван Асен II”
Асеновград 4230, ул. “Шипка” 4
тел.: +359 331 6 25 44, e-mail : tmmet@mail.bg
Партньори:
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”
Romania, 410167 Oradea, 48 Republicii Str.,
e-mail: scoalacfr@gmail.com
Ies Ciudad Jardin
Spain, 06010 Badajoz, C/ La Retama, S/N,
tel.: +34 924 011 920
e-mail: ies.ciudadjardin@edu.juntaextremadura.net
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-004

Aliaga Mesleki Ve Teknik Egitim Merkezi
Turkey, 35800 İZMİR, ALİAĞA 42 RAFİNERİ YOLU ÜZERİ
Str., e-mail: aliagametem1987@gmail.com
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Inowrocławiu
Poland, 88-100 Inowrocław, 25 Dworcowa Str.,
+48 52 3576091, zspnr3_inowroclaw@poczta.fm
Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”
Italy, 90134 Palermo, 1 Piazzetta SS. SalvatoreStr.,
e-mail: papm04000v@istruzione.it
1st Epaggelmatiko Lykeio Dramas
Greece, 66100 Drama, 70 Adrianoupoleos Str.,
tel.: +30 252 102 28 88

Многостранни училищни партньорства

Нека да обучаваме творчески!
Целева група:
Ученици на възраст 10-14 години.
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Резюме на проекта:
Заглавието на проекта е покана към ученици и учители да използват творчество, оригиналност
и въображение при преподаването и ученето. Акцентът ще бъде поставен върху разработването
и прилагането на нови педагогически материали и методи, с цел да се повиши мотивацията на
учениците при изучаването на различните предмети в училище. Дейностите, които ще бъдат разработени по време на проекта, ще бъдат тясно свързани с изучаването на чужди езици, уменията,
изкуството, науката и гражданското обучение. Те са предназначени за укрепване на връзката между училищното образование и реалния живот. Изкуство и занаяти ще се използват, за да помогнат
на учениците да си изяснят проблемите на околната среда и необходимостта от рециклиране на
продуктите. Учениците ще се възползват от I.T.C. за изследване на живота и делото на изобретателите, за вписване на придобитите знания за културите на страните партньори и да общуват и да
споделят опит. Ние ще добавим снимки, новини, слайдове, презентации, подготвени от учители и
ученици от училищата партньори към проектния уебсайт. Допълнително, планираните дейности
ще благоприятстват обмяната на педагогически методи при преподаването на изкуства и занаяти,
музика, наука, езици и обучение в европейско самосъзнание, което води до подобряване на преподаването в училището на всяка партньорска страна. При използването на английски език като
основно средство за комуникация подобряваме езиковите умения на всеки участник.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Христо Ботев”
Враца 3000,
бул. “Генерал Леонов”,
тел.: +359 92 623 549
e-mail: hrbotev@mail.bg
Партньори:
Şcoala Gimnaziala ‘Sfânta Ana’ Nr.29
Romania, 800560 Galati,
3 Strungarilor Str., e-mail: scoala29gl@yahoo.com
JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina
Slovenia, 3250 Rogaška Slatina,
24 Kidričeva Str.,
e-mail: os1-rog.slatina@guest.arnes.si
Номер на проекта: 2010-1-RO1-COM06-06902 7

POZANTI YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU
Тurkey, 01470 Pozanti, MAARIF 12-20
e-mail: adanapozantiyibo@hotmail.com
IES Elviña
Spain, 15008 A Coruña, Poligono de Elviña, s/n
e-mail: ieselvina@edu.xunta.es
Šiaulių Medelyno pagrindinė mokykla
Litva, 76189 Šiauliai, 40 Birutės Str.,
tel.: +370 841 524 138
e-mail: medelpm@splius.lt
Zespół Szkół w Humniskach
Poland, 36-206 Humniska, 264 Humniska Str.,
e-mail: sp1humniska@interia.pl

Многостранни училищни партньорства

Мост над буйни води
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Целева група: Тийнейджъри с проблеми с ученето и деца,на които липсва мотивация. Деца от семейства с ниски доходи или от семейства с един родител.
Резюме на проекта: Буйна вода наричаме всички трудности, през които европейските тийнейджъри трябва да преминат, за да пораснат и да навлязат в живота на възрастните. Списъкът с тези препятствия през 21. век е дълъг. Животът на хората се променя коренно и бързо в цяла Европа. През
последните няколко години броят на родителите, които работят в чужбина – особено в Гърция или
Испания – се е увеличил доста. Децата са гледани от своите баби и дядовци. Липсата на родителската
институция и икономическите трудности карат учениците да напускат училище, за да намерят временна работа.Главната задача в нашата институция е нашите ученици е да бъдат интегрирани в професионалния технически свят – около 75% от тях продължават да учат, след като завършат средно
образование. Очевидно променящият се свят, в който живеем, има негативни последици за живота
на тийнейджърите в нашите държави. Това е и причината седемте партньора в това обединение да
желаят толкова да започнат да строят МОСТ. МОСТ, който да даде на нашите деца различни умения,
с които да навлязат в живота на възрастните с по-добри шансове. В продължение на двегодишната
работа по проекта ние успяхме да дадем както на учители, така и на ученици, уникална възможност да развият многостранно разбиране на различни европейски реалности, и докато го правят
да допринесат за развитието на чувство за европейско гражданство. С многообразните дейности
по проекта успяхме: Да популяризираме ценностите на човешките права и уважението между хората; Да намалим непорядъчното поведение; Да развием европейско самосъзнание; Да помогнем
на нашите деца да добият нови социални умения чрез изкуствата; Да обменим опита между хората
от персонала, които работят с младите, имащи едни и същи проблеми в различни държави; - да
развием лингвистичните способности на децата и учителите както в техните майчини езици, така и
в английския език; - да развием контакта между децата и употребата на езиковите умения в реални
ситуации; - да практикуваме уменията на търсене, избиране и редактиране на информация от интернет. Артистичният подход доказа, че е ефективен начин да постигнем нашите цели. Всички срещи
между персонала, въвлечен в сътрудничеството, доведоха до размяна на опит в сфери като мотивирането на децата да учат чужди езици, справянето с типичните проблеми, с които се бори младежта
Контактна информация:
Координатор:
Професионлан гимназия по електротехника и
електроника “Михайло Василиевич Ломоносов”, Горна Оряховица 5100, ул. “Никола Петров” 31
tel.: +3596 18 606 18, e-mail: mvl@mail.bg
Партньори:
Scoala Generala “Sf. Nicolae” - Romania, 210112 TG.Jiu, 56 11 IUNIE 1848 Str., scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Ies María Bellido - Spain, 23710 BAILÉN
C/ Juan Salcedo Guillen s/n, tel.: +34 953 609 535
e-mail: 23700840.averroes@juntadeandalucia.es
Номер на проекта: 2009-1-FR-1-COM06-07157 3

Etablissement Régional d’Enseignement Adapté
(EREA) de RENNES, France, BP 80909 35000 Rennes,
26 avenue du canada Str., ce.0350747x@ac-rennes.fr
Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy in
Radzionkow - Poland, 41-922 Radzionkow,
7a Sikorskiego Str., tel.: +48 032 289 01 50,
mowradzionkow@wp.pl
Istituto D’istruzione Superiore Liceo Classico
Italy, 89844 Nicotera, Piazza Francesco Raimondo s.n.c.
tel.: +963 813 07, vvpc01000@istruzione.it

Многостранни училищни партньорства

Класът в природата и природата в класната стая
Целева група:
98 ученици на възраст между 8 и 16 години;
12 учители
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Резюме на проекта:
Проектът е разработен, за да отговори на образователните и социални нужди на децата, да повиши интерактивната комуникация и социалното ниво, чрез използването на природата, особено
при деца със специални нужди. Целите са да представи разнообразието на обучението чрез използването на модерни средства, да даде знания за природните характеристики в други страни,
да накара децата да се грижат за природата и да се включват активно в дейности, свързани с нея.

Програма “Коменски” 2010
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Контактна информация:
Координатор:
Враца 3002,
тел.: +359 92 62 15 14
e-mail: sou_nvoyvodov@abv.bg

Партньори:
Mālpils vidusskola
Latvia, LV-2160 Mālpils, 1 Sporta iela Str.,
tel.: +371 67925340, e-mail: vidusskola@malpils.lv
ITC Piero Calamandrei
Italy, 00188 Roma, 97 Via Carlo Emery Str.,
tel.: +396 332 8003, e-mail: dsga@itccalamandrei.it
Agrupamento De Escolas de Vidigueira
Portugal, Vidigueira, Estrada da Circunvalação
tel.: +351 284437300
e-mail: ebividcd@hotmail.com
Základná škola Kudlovská
Slovakia, 08001 Humenné, 11 Kudlovská Str.,
e-mail: skola@zskudhe.edu.sk
Atatürk İlköğretim Okulu
Alakent District / DEMRE, Antalya, Турция
e-mail: 247688@meb.k12.tr
I.E.S. Donoso Cortés
Spain, 06400 Don Benito (Badajoz)
12 Avenida de Alonso Martín Str.,
tel.: +349 240 218 24

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-038

Многостранни училищни партньорства

Моята страна през твоите и през моите очи
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Целева група:
Целевите групи са учениците и учителите, които са ангажирани в проекта от нашето училище. В мобилностите участват 16 ученици и 8 учители, които посещават и пряко вземат участие в дейностите при
посещението на съответните страни партньори. Всички ученици бяха информирани за стартиралия
европейски проект и след първата мобилност бяха въвлечени в преживяванията на своите съученици
в Кипър, чрез техните вълнуващи разкази и специално приготвената за случая презентация. Голяма част
от нашите ученици бяха ангажирани с подготовката и провеждането на дейностите по проекта в България. Родителската общественост и настоятелството бяха въвлечени да подпомагат децата и да осигурят
прием на учениците от другите страни. Осигуриха съдействието на общинската управа - гр.Бургас за
предоставяне на зала в новооткрития културен център за откриването/закриването на срещата в България. Местната общественост бе въвлечена в нашата вълнуваща дейност чрез телевизионно предаване
по локалната телевизия, излъчено в най-гледаното телевизионно време. Информация за проекта се
появи както на сайта на нашето училище, така и на сайта на Младежкия дом, където се проведоха част
от нашите активности.
Резюме на проекта:
Чрез този проект учениците ще се докоснат до европейската култура и ще осъзнаят българската култура като част от нея. Чрез нашите мобилности учениците и учителите ще обогатят знанията си за културните традиции на други европейски страни, ще придобият непосредствени впечатления за друг начин
на мислене, друг културологичен прочит на едни и същи събития. Това ще допринесе за ново ниво на
толерантност и разбиране на другите култури и ще тушира някои предразсъдъци. Осъзнаването на
многообразието на европейската култура и ценностите на това многообразие ще спомогнат за личностното развитие на младите хора да се усъвършенстват и да развият съзнание за активно европейско
гражданство. Учениците ще придобият знания за други хора и явления, които са били важни за развитието на всяка една страна-участничка в проекта и ще се опитат да осъзнаят как това ще се отрази на
обединена Европа. Учениците и учителите ще усъвършенстват уменията си по английски език, което ще
е от съществена полза за тях в бъдеще. Контактите, които ще се създадат между учителите от партниращите училища, ще подпомогнат въвеждането на европейски измерения в нашите училища.
Контактна информация:
Координатор:
Национално училище за музика и сценични
изкуства „Проф. Панчо Владигеров“
Бургас 8001,
ул. „Кавала“ 39,
тел.: +359 56 54 94 50
e-mail: smu_bs@yahoo.com

Номер на проекта: 2010-1-LW1-COM06-00875 3

Партньори:
Vecpiebalgas vidusskola
Latvija, LV-4122 Vecpiebalga,
2 Gaismas Str., e-mail: vecpsk1@cesis.edu.lv
Zespol Szkol Techniczno Humanistycznych
Poland, 41-922 Radzionków, 113 Knosaly Str.,
e-mail: szkola@zsth.edu.pl
Emporiki Scholi Mitsi Lemithou
Cyprus, 4844 Lemithou,
e-mail: lyceiolemythou@cytanet.com.cy

Многостранни училищни партньорства

Както сме различни, така сме и същите - културен подход към
европейско измерение
Целева група:
Ученици, учители, родители
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Резюме на проекта:
Приоритетните цели на този проект са повишаване на познанията ни за „различното”, по отношение на езиковото многообразие, разликите в обичаите, традициите, манталитета, условията за
живот. Дейностите по проекта целят да откроят културните различия и сходства, да помогнат на
участниците да натрупат опит, да бъдат информирани и отворени към другите култури, да предотвратят ксенофобски и дискриминационни виждания, да се научат да приемат „различното”.
Партньорите показват техните народни обичаи, традиции, празници, които е възможно дори да са
сходни за всички страни. Резултатите се онагледяват със снимков и видеоматериал, споделят се
на сайта на проекта, организират се изложби, издават се списания, постери, календар и др. Този
проект е планиран да бъде както образователен, така и занимателен за учениците и учителите, по
отношение на културното наследство на различни страни.
Контактна информация:
Координатор:
Софийска професионална гимназия
по туризъм

Lagmansskolan
Sweden, 595 52 Mjölby
34 Lagmansgatan Str.,

София 1202
бул. Сливница182,
тел.: +359 2 983 36 92
e-mail: thh_sofia@abv.bg

e-mail: agmansskolan@mjolby.se

Партньори:
Scoala Gimnaziala “Mihail Kogalniceanu”,
Comuna Smardan
Romania, 807 277 Galati,
Sat “Mihail Kogalniceanu”,
tel.: +4 0236 830 108
e-mail: smkogalniceanu@yahoo.com
Ies Ingeniero De La Cierva
Spain, Murcia, 30012 Patiño
Calle La Iglesia S/N,
tel.: +34 968 266 922
e-mail: 30010978@educarm.es
Номер на проекта: 2010-1-RO1-COM06-06904 5

Gunzelin-Realschule Peine
Germany, 31224 Peine, 42 Gunzelinstrasse Str.,
tel.: +5171 79 02 710
e-mail: rs-peine@t-online.de
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium
Hungary, 8800 Nagykanizsa, 74/A Ady Endre Str.,
tel.: +3693 312 383
e-mail: cserhatiiskola@chello.hu
Vilniaus savivildybes Grigiskiu vidurine mokykla
Lithuania, LT-27 105 Vilnius, Grigiskes,
21 Kovo-11 osios St.,
tel.: +370 5 24 32 555
e-mail: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt

Многостранни училищни партньорства

Моето училище - моята крепост
Целева група:
98 ученици на възраст между 8 и 15 години
10 учители
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Резюме на проекта:
Целта на проекта е да покани повече ученици да прекарват свободното си време в училище.
Вярваме, че това ще помогне да бъдат избегнати проблеми като морален разпад, самота, възможност от престъпни деяния,наркотици и депресия. Главната цел е базирана на провеждането
на допълнителни дейности за деца от проблемни семейства, а също и за деца с проблеми и
трудности в обучението.

Програма “Коменски” 2010
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Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно
училище „Никола Войводов“
Враца 3002,
тел.: +359 92 62 15 14
e-mail: sou_nvoyvodov@abv.bg

Партньори:
Šiaulių Dainų Vidurinė Mokykla
Litva, LT- 78181 Siauliai,
45 Dainu Str. 45,
tel.: +370 41 55 27 51
e-mail: info@dainai.lt
Szkoła Podstawowa nr 189 im. W.Zieleńczyk
Poland, 93-209 Lodz, 19 Kossaka Str.,
tel.: +48 42 643 45 49
e-mail: sp189@szkoly.lodz.pl
Aşık Veysel İlköğretim Okulu
Nurtepe mah. Taşocağı sok. No:1,
Turkey, 34400 Kağıthane-İstanbul,
tel.: +90 212 294 24 71
e-mail: asikveyselilkogrt@kagithane.gov.tr
Scoala Cu Clasele I-Viii Nr.1Comarna
Romania, 607362 Comarna, Iasi,
e-mail: scoalacomarna12@yahoo.com
Istituto Ommicomprensivo “L. Pirandello”
Italy, Lampedua, 7 Via Enna Str.,
tel.: +922 970 439
e-mail: rigcb@tin.it

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-037

Многостранни училищни партньорства

Проследяване на митовете - между магията и реалността
в традициите и културата на Европа
Целева група:
Основната целева група е тази на учениците, участващи в дейностите по проекта и в мобилностите. При подбора на участниците се взима под внимание социалният фактор - по проект приоритет
са деца в неравностойно социално положение: с един родител или затруднено материално състояние. Друга целева група е групата на преподавателите, пряко участващи в проекта, както и на
тези, въвлечени като помощници, сътрудници, консултанти.

Програма “Коменски” 2010
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Резюме на проекта:
Проектът има за цел да помогне на учениците да разберат по-добре европейските традиции; да
стимулира тяхното културно осъзнаване и интереса им към националните ценности и идентичност; да поощри учениците със социални проблеми да изразяват себе си и да се чувстват ценени такива, каквито са; да накара учениците да ценят традициите и културата на другите страни,
като открият както специфични за всяка страна, така и общи за всички страни ценности, отразени
в митовете и традициите. Очакваните резултати от проекта са: Учениците да се научат да бъдат
по-отговорни в работата си, да си сътрудничат, да работят в екип, да се отнасят с толерантност
и уважение към всяка страна и нейната култура; Учениците със специални нужди да придобият
по-голямо самочувствие, самоуважение и вяра в способностите си; Всички ученици да подобрят
езиковите си умения; Преподавателите да обменят знания, опит, мнения, да научат нови полезни
неща един от друг, от образователната система и ценности във всяка страна, които да пренесат в
своята класна стая; Да подобрят уменията си да преподават активно гражданство; Институциите
да имат по-заинтересовани и мотивирани ученици, по-добре подготвени учители, които подхождат с разбиране към специалните нужди на някои от учениците си и се отнасят с уважение към
различните; Прозрачността на дейностите по проекта да увеличи престижа на училището; Институциите да бъдат по-склонни да поемат нови предизвикателства и отговорности.
Контактна информация:
Координатор:
Хуманитарна гимназия
“Св.Св. Кирил и Методий”
Казанлък 6100, ул. Кирил и Методий 1
тел.: +359431 625 67, e-mail: hgkk@abv.bg
Партньори:
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych W Przodkowie
Poland, 83-300 Przodkowo, 3 Ulica Bursztynowa Str.,
tel.: +48 58 681 13 50,
e-mail: zsaprzodkowo@wp.pl
Номер на проекта: 2010 - 1 - RO1 - COM 06 -06 900 4

Odemis Ticaret Odasi Anadolu Ogretmen Lisesi
Turkey, 35750 Izmir, Zafer Meh. Yenikent Sitesi Ahrandi
Mevki, e-mail: 873886@meb.k12.tr
Colegiul Tehnic De Alimentatie Si Turism
“Dumitru Motoc” - Romania, 800514 Galati, 15
Milcov Str., e-mail: dimutru_motoc@yahoo.com
Ipsar Istituto Professionale Per I Servizi
Alberghieri E Della Ristorazione “Luigi De
Medici” - Italy, 80044 Ottaviano, Napoli, 19 Via
Zabatta Str., e-mail: de.medici@libero.it

Многостранни училищни партньорства

Пазители срещу глобалното затопляне
Целева група:
Учениците от средните училища, както и местни организации и общественост.
Резюме на проекта:
В днешно време бързата урбанизация и индустриализация предизвиква бързо увеличаващо се
замърсяване на околната среда. Децата - бъдещето на нашета планета - трябва да бъдат запознати
с причините за това замърсяване. Този проект е проект за околната среда с културна насоченост.
Учениците ще изучават факторите, които причиняват глобалното затопляне, както и мерките , които могат да бъдат взети за намаляването му.
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Работните цели на проекта са:
• Да предпазим нашите деца от вредните последици на глобалното затопляне, като им покажем
мерките, които могат да бъдат взети срещу това;
• Да покажем на децата, че различни хора от различни страни могат да работят заедно за една
обща цел- “Глобалното затопляне”;
• Да запознаем нашите учители с различните културни и образователни програми в различните
страни;
• Да създадем по- голяма степен на съзнателност у учениците за противодействие срещу “Глобалното затопляне” и замърсяването, което, както ние разбрахме, е най-големият проблем за
света в наши дни.
Контактна информация:
Координатор:
ОУ ”Свети Иван Рилски”
Хасково 6300,
ул. “Георги Сава Раковски”24,
e-mail: galina.maratilova@abv.bg

Партньори:
Monstant
Spain, 43370 La Palma
31 La Bisbal de Falset Str.,
e-mail: E3005339@xtec.cat
Szkoła Podstawowa z Oddzialami
Integracyjnymi nr 17
Poland, 42-200 Czestochova
130 Wojska Polskiego Str.,
e-mail: tina.musial@op.pl
Ataturk Ilkogretim Okulu
Ataturk Ikogretim Okulu Guney Mahallesi Karacay
Sokak Pinarbasi, Turkey
e-mail: hasanemroglu@gmail.com

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-127

Многостранни училищни партньорства

Регионалните архитектурни паметници и традиционните
занаяти – извор на красота и съвършенство
Целева група:
В проекта участваха 5-ма учители от Професионалната гимназия по моден дизайн и 40 ученици
от ІХ, Х и ХІ клас.

Контактна информация:
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Координатор:
Професионална гимназия по моден дизайн
Велико Търново 5000,
ул. “Ксилифорска” №45
тел.: +359 62 625 887
e-mail: ttbu@mail.bg

Партньори:
IES Miguel Romero Esteo
Spain,
29012106 Málaga,
Agustín Martín Carrión S/N,
e-mail: averroes@juntadeandalucia.es
Publiczne Gimnazjum nr 15
Poland, 91485 Lodz,
50/56 Sowinskiego Str.,
tel.: +48 42 659 11 76
e-mail: gimnazjum15@tlen.pl
Hilmi Duralioğlu Anatolian High School
Turkey, BİLECİK,
Güner Öncü Cad.
tel.: +228 381 20 25
e-mail: mkemalkutluer@hotmail.com
Liceo Classico Statale “Raffaello”
Italy, 61029 Urbino (PU),
Via M. Oddi,
tel.: +39 328 876 7882
e-mail: lc.raffaello@provincia.ps.it
Istituto di Istruzione Superiore
‘Leonardo da Vinci’
Italy,
08045Lanusei,
Via Leonardo da Vinci
e-mail: nups05000q@istruzione.it

Номер на проекта: LLP – 2009- COM – MP - 133

Многостранни училищни партньорства

Лесно идват, лесно си отиват - джобните пари.
Целева група:
100 ученици на възраст между 8 и 14 години.
8 учители.
Резюме на проекта:
Целта на проекта е да развие разбиране за лична, обществена и независима финансова отговорност. Учениците откриват всички аспекти на управление на парите. Също така добиват знания за различните парични единици и ролята им в социално-икономическия живот на хората в
обединена Европа.
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Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно
училище „Никола Войводов“
Враца 3002,
тел.: +359 92 62 15 14
e-mail: sou_nvoyvodov@abv.bg

Партньори:
HAVZA MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU
Turkey, Samsun
19 Mayıs Mahallesi Şehit Er Raşit Çakır Sokak Havza
tel.: +362 714 75 53
e-mail: mgul968@hotmail.com
Sandbrook Community Primary School
Great Britain, OL11 Manchester, Hartley Lane,
tel.: +44706 647 793
e-mail: office@rochdale.sandbrook.rochdale.sch.uk
Ies Sevilla La Nueva
Spain, 28609 Sevilla La Nueva, 6 Calle Ruiseñor Str.,
tel.: +34 91 812 40 66
e-mail: ies.sevillalanueva.sevilla@educa.madrid.iorg
Escola Básica do 1º Ciclo de Estoi
Portugal, 8005-465 Estoi
Rua de Faro,
tel.: +351 289 990 290
e-mail: eb23emilianodacosta@gmail.com
Gradinita cu Program Prelungit “Vis de copil”
Romania, Targu - Jiu
16 Strada Siretului, Numarul Str.,
e-mail: gradinita_vis@yahoo.com

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-044

Многостранни училищни партньорства

Децата забравят традиционните игри на улицата
Целева група:
Ученици и учители от начална образователна степен.
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Резюме на проекта:
Нашият проект има за цел да стимулира учениците да играят игри навън, за да комуникират подобре един с друг. За разлика от игрите пред компютъра, игрите на улицата развиват уменията на
децата, а те се забавляват. Една от нашите цели е да споделим много различни традиционни игри
от различни държави, които да приложим в България. Почти всички ученици проявяват интерес
към темата и с помощта на учители и родители откриват нови и интересни игри и искат да ги споделят. На всяка визита по проекта представяме различни игри от всяка държава, обобщени във
видеоклипове - игри с парашут, игри с пеене, игри с танцуване, игри с топка. Предстои да се запознаем със състезателни игри на срещата в България. Учениците са включени в размяна на писма,
картички и имейли и са щастливи да комуникират със своите приятели от различни страни и да
разбират повече за приликите и разликите в начините ни на живот. Учителите имат възможността
да се запознаят с колеги от чужбина и да обменят опит за учебните системи и методи на обучение.
Насърчаваме използването на мултимедия в часовете, за да покажем на учениците нагледно игрите чрез видеоклипове от другите партньори. Беше проведен въпросник относно игрите, които са
познати на родителите и техните деца.Тази анкета стимулира интереса на родителите и ги накара
да си спомнят интересни игри от своето детство и да ги покажат на децата си. През втората година
планираме дейности, чрез които да накараме учениците да открият още игри и да ги демонстрират пред гостите ни от чужбина.
Контактна информация:
Координатор:
Шесто основно училище”Свети Никола”
Стара Загора 6000, ул. „Генерал Гурко“ 46А
тел.: +359 426 058 69, e-mail: ou6sz@abv.bg
Партньори:
Gazi İlköğretim Okulu
Gazi Okulu Cad. Dörtyol-Hatay,
tel.: +90 326 712 10 40, e-mail: 286623@meb.k12.gov.tr
Kilbowie Primary School West Dunbartonshire Council
Great Britain, West Thomson Street Clydebank,
tel.: +44 141 952 21 49
e-mail: schooloffice@kilbowie.w-dunbarton.sch.uk
C.E.I.P. Guernica
Spain, 28840 San Fernando De Henares,
Plaza De Guernica S/N, guernicacomenius@hotmail.es
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-120

Ecole de Saint Jean de Serres
mail: serres.ecole@wanadoo.fr
Zespół Gimnazjalno - Szkolny w Zębowicach
Poland, 46–048 Zębowice, 27A OleskaStr.,
tel.: +48 774216339, e-mail: aga.gadek@gmail.com
I° Circolo “Giuseppe Settanni”
Italy, Rutigliano, 10 Corso Cairoli Str.,
tel.: +39 080 476 10 18, baee15500v@istruzione.it
Scoala Nicolae Iorga No.4
Romania, 100000 Ploiesti, Minerva Street,
tel.: +40 0244 552 398
e-mail: nicolae_iorga@yahoo.com
EBS Tomás de Borba Caminho do Meio de São
Carlos Angra do Heroísmo
Portugal, tel.: +295 401 550
e-mail: ebs.tborba@azores.gov.pt

Многостранни училищни партньорства

Здрав дух в здраво тяло
Целева група:
100 ученици на възраст от 8 до 16 години.
10 учители.
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Резюме на проекта:
Всички дейности в проекта имат за цел да накарат учениците да разберат важността на физическата активност, подходящото хранене и вредата от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците.
Обръщаме особено внимание на ролята на спорта във всекидневния живот; Въздействието на
здравословното хранене върху здравето; Традиционната кухня; Училищните спортни състезания
и ролята им в популяризирането на здравословния начин на живот.
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Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно
училище „Никола Войводов“
Враца 3002
тел.: +359 92 62 15 14
e-mail: sou_nvoyvodov@abv.bg

Партньори:
Gimazjum nr 3 w Promniku
Poland, Strawczyn, Promnik
10 Szkolna Str.,
e-mail: sp_gim@poczta.onet.pl
Saint Paul’s Catholic School
Great Britaim, LE5 6 HN Leicester,
Spencefield Lane, Evington
tel.: +116 241 40 57
e-mail: office@st-pauls.leicester.sch.uk
Taulov skole
Denmark Fredericia,
35A Taulov Kirkevej Str.,
tel.: +45 721 052 20
e-mail: taulovskole@fredericiakom.dk
IES San Juan Bautista
Spain, Navas de San Juan, 6 Avda. del Olivo Str.,
e-mail: 23700578.averroes@juntadeandalucia.es
Liceul cu Program Sportiv
Romania, Tirgu-Jiu, 100 23 August Str.,
tel.: +4 0253 224843
e-mail: sportiv100@yahoo.com

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-039

Многостранни училищни партньорства

Европейски културни предизвикателства на ХХ век
Целева група:
Ученици от VIII до XI клас и учители от Второ СОУ “ Проф. Никола Маринов”- гр. Търговище.
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Резюме на проекта:
Основната цел на работата по проекта е разширяване на европейското самосъзнание на ученици и на учители чрез обогатяване на познанието за културата и изкуството на страните партньори. Работи се по направления: Вътрешен дизайн и скулптура, Живопис и фотография, Музика и
кино, Театър и литература. Проучват се различни аспекти от темите, поставени от партньорите,
създават се произведения на изкуството. През двете години на съвместна дейност ученици и
учители създават и произведения на изкуството - правят скулптури, пишат собствена песен,
заснемат филм, правят мебелен дизайн, правят снимки, пишат и изпълнят собствена пиеса и
рисуват произведение на изкуство.
Резултатите от проучванията се обсъждат по време на съвместните срещи и се публикуват на
страницата на проекта. В края на периода материалите от дейностите ще бъдат записани и на CD,
за да се ползват като дидактически материали от всеки, който проявява интерес. Целта е участниците да разширят визията си за Европа и да се научат да зачитат различията на другите, като
научават за културното наследство едни от други. Учениците трябва да учат по един активен и ангажиран начин, подобрявайки своята самоувереност в обучението. Общува се на английски език с
връстници от други страни, създават се нови приятелства, повишава се основната им мотивация и
самочувствието им на участници във формирането на една Европа, в която изкуството и културата
имат важна роля за обединяване на европейците, като уважават и ценят общото и различното
помежду им.

Контактна информация:
Координатор:
ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”
Търговище 7700
ул. „Трайко Китанчев“ 39
e-mail: sou_2@abv.bg
Партньори:
Institut La Segarra
Spain, 25200 Cervera
C. President Macià 11
tel.: +34 973 530 554
e-mail: c5005685@xtec.cat
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-125

Wellantcollege
Holland, 4206 VJ Gorinchem, 455 IJsbaan Str.
e-mail: gorinchem@wellant.nl
Istituto Istruzione Superiore A. Einstein
Italy, 10154 Torino, 28 Via Pacini Str.
e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it
Escola Básica 2,3 Nuno Gonçalves
Portugal, 1170-000 Lisboa, 40 Av. General Roçadas Str.
tel.: +351 218147488
e-mail: info@eb23-nuno-goncalves.rcts.pt

Многостранни училищни партньорства

Европейска мозайка – Седемте чудеса на нашия град
Целева група:
Ученици на възраст от 10 до 19 години, учители.
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Резюме на проекта:
С цел да утвърди социалните, историческите и културните ценности, проектът „Мозайка” обединява ученици и учители от ЕС чрез интеркултурен диалог, основан на изучаване на историческото
и културното наследство. Интеркултурният диалог, от своя страна, допринася за утвърждаване
на европейската идентичност и активната гражданска позиция . В проекта участват 9 училища от
8 европейски страни – Белгия (Еекло), Гърция (Атина), Холандия (Берген оп Зум), Италия (Бари и
Лука), Португалия (Авейро), Испания (Сарагоса), Великобритания (Дарлингтън). Координатор на
проекта е ЧСОУ „Артис” от България (София). Обучението чрез лично преживяване и докосване до
богатото и разнообразно културно-историческо наследство на Европейския съюз допринася за
възпитание на нови черти в характера на учениците и учителите (толерантност към различията,
богата обща култура, умения за мобилност и др.), научава ги да работят в международен екип,
стимулира развитието на ключови компетенции, конкурентоспособността и мотивацията. Представяйки европейското духовно наследство и неговите ценности чрез „Седемте чудеса на нашия
град”, проектът помага на участниците да изградят едно по-добро бъдеще и да се радват на похубав живот като активни европейски граждани.
Контактна информация:
Координатор:
Частно СОУ по изкуства и чужди езици “Артис”
София 1408, ул. „Димитър Манов“ 18,
тел.: +3592 9526584; +359887 92 93 47
e-mail: artis.school@gmail.com
Партньори:
Sint-Annainstituut
Belgium, EEklo 9900, 125 Zuidmoerstraat Str.,
tel.: +32 9 377 1326; +32 497 402 032
e-mail: info@collegetendoorn.zvl.org,
paul.verstraete@telenet.be
2o Peiramatiko Gymnasio Athinon
Greece, Athens 11521, 36-38 T. Filimonos & Tsoha
tel.: +30 210 64 65 673, e-mail: 2gympeir@sch.gr
Istituto Tecnico Commerciale e Linguistico
Statale “Marco Polo”
Italy, Bari 70124, 4 Via Bartolo Str.,
tel.: +39 080 504 39 36; +39 335 837 70 91
e-mail: info@marcopolobari.it; lorimata13@yahoo.it
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-098

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o
Netherlands, Bergen-op-Zoom 4611DX,
168 Bolwerk Zuid Str., tel.: + 31 164 241 550
e-mail: info@mollerlyceum.nl
Agrupamento de Escolas de Aveiro – Escola EB
2,3 João Afonso de Aveiro
Portugal, 3810-150, Aveiro, Rua das Pombas
tel.: +351 234 379 920, e-mail: eb23jaa@clix.pt
Darlington Education Village Federation
UK, Darlington DL1 2AN, Salters Lane South
tel.: +44 0132 425 40 00, admin@educationvillage.org.uk
Instituto de Educación Secundaria “Jerónimo
Zurita” Spain,50009 Zaragoza, 11 Avda Juan Carlos I
Str., tel. +34 976 353 361,
iesjerzaragoza@educa.aragon.es
Istituto Superiore Artistico “A. Passaglia”
Italy, 55100 Lucca, 205 Via Fillungo Str.,
tel.: +39 0583 469 589
e-mail: lusl010009@istruzione.it

Многостранни училищни партньорства

Да накараме книгите да оживеят
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Целева група: Партньори по проекта „Да накараме книгите да оживеят” са училища от 6 европейски
държави: България, Германия, Турция, Литва, Полша и Испания. В хода на предварителните разговори
учителите, включени в работните екипи, се обединиха около идеята, че проектът предоставя реални
възможности за разрешаването на сходни за тях проблеми. Част от учениците срещат затруднения при
четене и разбиране на текст, при създаване на свои собствени качествени текстове (устни и писмени) по
различните учебни дисциплини. В резултат на това мотивацията им за учене и за постигане на по-високи
резултати се понижава. Все по-рядко младите хора четат книги, предпочитат да черпят информация от
по-лесни източници, без да си дават сметка, че те не винаги са достатъчно добри. Проектът обединява
учителите в усилията им за решавамето на тези проблеми, за осигуряване на качествено и достъпно
образование, пряко е обвързан с един от приоритетите на секторна програма „Коменски“ - „Подобряване на уменията за четене и други основни умения“. Ето защо е отворен не само за ученици от гореописаните групи, а и за всички, които желаят да повишат знанията си, да усъвършенстват уменията си, да
развиват творческите си заложби, да работят върху себе си. Планираните дейности са разнообразни и
позволяват участието на деца и младежи от различни възрастови групи (12-19 години).
Резюме на проекта: Основна цел на проекта е обменът на педагогически практики, чрез които учениците да бъдат насърчавани да работят за повишаване на своите знания и умения. Представяйки по
интересен и атрактивен начин свои любими произведения от художествената литература чрез изразните средства на различните изкуства (слово, изобразително изкуство, театър, музика, фотография и
др.) и ИКТ, младите хора преоткриват книгите като съществен източник на информация, подобряват
значително езиковите си компетенции, развиват своето въображение и творческите си заложби. В хода
на проекта усвояват знания и умения, изключително полезни и потребни за бъдещата им личностна
реализация: научават се да отстояват своето мнение, но и да зачитат чуждото, да комуникират свободно,
да приемат и да се отнасят с уважение към различните от тях хора. Възприемат себе си като граждани на
Европа, осмислят многообразието от европейски езици и култури като ценност, а не като пречка за едно
съвместно съжителство в общия ни европейски дом. Учителите обогатяват педагогическия си опит не
само с полезни идеи, зародили се по време на семинарите, а и с работещи методи, практики, политики,
учебни програми, прилагани успешно в други образователни системи. Към настоящия момент част от
целите на проекта вече са постигнати. Осъществени са 4 партньорски срещи (в България, Германия,
Турция, Литва), които поставиха началото на едно изключително ползотворно сътрудничество. Реализирани са и следните крайни продукти: Виртуална книга, брошури, плакати, постери, фотоалбуми, презентации на книги, драматизации, танцови постановки. Те ще бъдат използвани като нагледни дидактически
средства в часовете по различни учебни дисциплини и ще гарантират продължителното използване
във времето на резултатите от проекта.
Контактна информация:
Координатор:
Спортно Училище “Георги Бенковски”
Варна 9010, кв. Чайка, ул. “Рупи”1
тел.: +359 52 301993, e-mail: su_gb@mail.bg
Партньори:
Karl-Spohn-Realschule - Germany, 89143 Gerhausen, 1014 Helfensteinerstrasse Str.,secretariat@ksr.ul.schule-bw.de
Publiczne Gimnazjum - Poland, 34-735
131 Niedzwiedz Str., e-mail: gniecka@op.pl
Номер на проекта: LLP-2010-MP-012

Ies Los Molinos - Spain, 30300 Cartagena,
C/ Paz De Aquisgran, S/N, tel.: +34 968 535 019
pacogranado@terra.es
Vezirköprü Anadolu Lisesi - Turkey, 55900 Doyran Sokak
Vezirköprü, 5 Atatürk Mahallesi Str..,
vkal_comenius@hotmail.com
Šiaulių Jovaro pagrindinė mokykla
Lithuania, LT-76341 Šiauliai, 132 Vytauto Str.,
e-mail: info@jovaras.com

Многостранни училищни партньорства

Малцинствени езици в Европа: казус, включващ
България, Ирландия, Норвегия и Испания
Целева група:
Целевата група по проекта са ученици на възраст 17 - 18 години, учещи в Национална гимназия по
пластични изкуства и дизайн “Академик Дечко Узунов” - Казанлък.
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Резюме на проекта:
Четири гимназии от четири различни държави в Европа: България, Ирландия, Норвегия и Испания, представящи Балканско, Келтско, Лапландско и Средиземноморско наследство, ще работят
заедно, за да опознаят живота с малцинствени езици и култури в контекста на техните местни и
европейски общества. Опитът с други култури и държави е ключовият мотивиращ фактор, насърчаващ учениците да поемат отговорност за своето развитие и уменията си. Този културен проект
има за цел да представи на учениците многообразието на културите, както и многоезичието в
обширен европейски контекст, преминавайки географски, социалнополитически, икономически
и културни бариери и водейки до продължителни отношения и взаимно разбиране. Основната
идея на т.н. Цифрови Училища е да насърчи креативността посредством използването на различни он-лайн инструменти като YouTube, Facebook, блогове и уеб-сайтове. Самият проект като цяло
ще бъде иновативен, позволяващ на учениците да разширят познанията си и да преминат отвъд
границите на традиционните си училищни програми и национални образователни стандарти.
Ключовите цели са да се насърчава езиковото обучение, културните познания и да се предоставят
възможности за креативност и иновации в света на информацията, комуникацията и цифровите
технологии. Този общ проект ще доведе до съдействие и активно участие от страна на учениците
в собственото си образование както и до разширяване на партньорството и развитие на уменията
на персонала в нашите училища.

Контактна информация:
Координатор:
Национална гимназия по пластични изкуства
и дизайн “Академик Дечко Узунов”
Казанлък 6100, ул. “Генерал Радецки” 80,,
тел.: +359 431 635 75
e-mail: pgpikk@abv.bg
Партньори:
IES PERE RIBOT
Spain, 08340 Vilassar De Mar,
62 C/ Sta. Eugenia Str., tel.: +3493 750 07 08
e-mail: a8057254@xtec.cat
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-058

Nordreisa videregående skole - Raissa
juotkkaskuvla
Nordreisa videregående skole, boks 293,
Norway, 9156 Storslett,
tel.: +47 7777 0100
e-mail: post.nordreisa@troms.vgs.no
Meánscoil San Nioclás
Ireland,
Dún Garbhán,
e-mail: priomh@meanscoil.com

Многостранни училищни партньорства

CoSSOL: Концепции за успешно, самоорганизирано учене
Целева група: Учители, ученици, ръководството на училището, родители.
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Резюме на проекта: Въз основа на осемте ключови компетентности за учене през целия живот,
проектът “Концепции за самоорганизирано учене” цели:
Да идентифицира образователни подходи, методи и идеи, които насърчават индивидуалността, дават и мотивация, автономност и отговорност за собствения живот;
Да популяризира европейската референтна рамка. Партньори са училища от България, Португалия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Турция, Финландия и Франция.
Всеки партньор в проекта е отговорен за организиране на работно ателие по една от ключовите
компетентности, което да се осъществи по време на планираните международни срещи. Проектната работа през двете години е разпределена в 5 модула:
М1: “Дефиниция на понятието компетентност. Система за управление на ученето – MOODLE”;
M2: „Комуникация на роден и чужди езици”;
М3: „Компетентности по науки и технологии”;
М4: „Да се научим да учим. Социални и граждански компетентности”;
М5: „Предприемачество. Културно изразяване”.
Съвместната работа на Партньорството се осъществява чрез: Wiki-PBWORKS; уеб страницата на
проекта: http://comeniuscossol.wordpress.com; работни ателиета по време на международните
срещи. Внедряването в училищната практика на изработените педагогически материали и онлайн проучването “Въпросник за самооценка” ще популяризира европейската квалификационна
рамка и ще бъде стъпка към интегриране на европейските измерения в преподаването и ученето.
Контактна информация:
Координатор:
IV-та езикова гимазия “Фредерик Жолио-Кюри”
Варна 9010, спирка Почивка
тел.: +359 52 30 36 68, 4egvarna@4egvarna.com
Партньори:
Escola Secundaria de Oliveira do Bairro
3770 885 Oliveira do Bairro, Rua dos Colegios,
tel.: +351 234 741 632, projectoseuropeus@sapo.pt
Istituto Professionale Di Stato Per I Servizi
Commerciali, Turistici E Della Pubblicita’
“S.Pertini” - Italy, 88900 Crotone, Region Calabria,
Viale Matteotti, e-mail: pertini@istitutopertini.org
Mercator Berufskolleg
Germany,47441 Moers, Region NRW,
3 An der Berufsschule Str. tel.:+2841 93 690
e-mail: info@mercator-berufskolleg.de
Koning Willem l College
Netherlands, 5201 AC ‘s-Hertogenbosch,
2 Number Vlijmenseweg Str., Region Noord-Brabant,
tel.:+31736249690, +31736249790, +31653692277
e-mail: p.vanamelsfoort@kw1c.nl
Номер на проекта: 2010-1-PT1-COM06-05085 6

Ammatti Opisto Luovi - Finland, PL389 90101 Oulu,
Region Pohjois-Suomi, forename.surname@luovi.fi
Siguldas Vakara Vidusskola - Latvia, LV-2150
Sigulda, Region Riga’s, 7 Kronvalda street Str., e-mail:
jekabsonemara@one.lv
Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla Street
Lithuania, LT- 90143 Plungė, Region Telšiai,
7 Number Mendeno Str., tel.: +370448 71213,
e-mail: direktorius@plungeszuvm.lt
Palu Mesleki ve Teknik Egitim Merkesi Sarayatik
Mahallesi Cemil Meriç Caddesi No: 6,
Turkey, 23500 Elazig, Region TRB Ortadogu Anadolu,
tel.: +90 424 6512007, +90 424 2181969
e-mail: rahmidikici@gmail.com
Zespol Szkol Nr 2. Liceum Ogolnoksztalcace
Poland, 44-200 Rybnik, Region Slaskie,
25 Mikolowska Str., tel.: +48 324221229, iilo@rsi.pl
Lycee Agricole De Périgueux
France, 24660 Coulounieix-Chamiers, Region Aquitaine,
113 Avenue Churchill Str., tel.: +33 553 026 200
e-mail: epl.pergueux@educagri.fr

Многостранни училищни партньорства

Нека горите дишат
Целева група:
Ученици и учители от начална и прогимназиална образователна степен.
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Резюме на проекта:
Една от целите на нашия проект е да насочи учениците още от ранна възраст да осъзнаят значението на горите в техния живот. Една от нашите цели по време на първата визита по проекта,
провела се в Португалия, бе да запознаем учениците и учителите, участващи в проекта, с проблема обезлесяване - в национални и световни мащаби.Чрез подготвянето на различни материали за
значението на горите повишихме интереса на учениците по тази тема и всички проявиха огромно
желание да се включат в инициативите по проекта. Целта ни е учениците да разберат значението
на превенцията на горите-за целта се проведоха излети след природата, засаждане на дръвчета и
лекции в спасителния център за диви животни “Зелени Балкани”. Друга наша цел е да мотивираме
изобретателността на учениците чрез конкурси за рисунки и лого на проекта. Чрез размяната
на писма,картички и и-мейли нашите ученици намират много нови приятели от чужбина и имат
възможността да се запознаят с техния начин на живот и да разберат много повече за други европейски страни. Учениците ни представиха интересни материали за дървесните видове в нашия
регион и бяха отличени в конкурс “2011 - Международна година на горите”, за който самите те се
информираха от страницата на Център за развитие на човешките ресурси. Чрез използване на интерактивни програми искаме да насърчим учителите да използват тези методи по-често в учебните часове, за да привлекат интереса и вниманието на учениците си. Учителите имаха възможност
да се запознаят с учебните системи на всяка една от страните-партньори по проекта. Те имат шанс
да обменят своя опит с колегите им зад граница. Проведе се анкета във всяко училище-партньор
между учениците и техните родители, чрез която те да покажат степента си на заинтересованост
по темата, а накрая резултатите бяха сравнени.
Контактна информация:
Координатор:
Шесто основно училище”Свети Никола”
Стара Загора 6000, ул. „Генерал Гурко“ А46
тел.: +359 426 058 69, e-mail: ou6sz@abv.bg
Партньори:
Bayraklı 50. Yıl İlköğretim Okulu
Turkey, Bayraklı, 7233 Sok.
47 Emek Mah.Gümüşpala Str.,
e-mail: 970280@meb.k12.tr
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka
Sienkiewicza
Poland, 41-300 Dąbrowa Górnicza
390 Strzemieszycka Str.,
tel.: +483 226 4 50 45
e-mail: sp5dg@interia.pl
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-118

Cra Campos De Castilla
Spain, Calle Escuelas, 2 Becilla De Valderaduey Str.
te.: +983 74 61 53, e-mail: 47006961@educa.jcyl.es
Osnovna Šola Griže
Slovenia, 1A 3302 Griže tel.: +386 3 7132 150
e-mail: osce-grize@guest.arnes.si
Ελληνογαλλικο Κολεγιο “Δελασαλ”
Greece, 54001 Thessaloniki, Pefka, info@delasalle.gr
Agrupamento de Escolas da Sé – Escola Básica e
Secundária da Sé – Lamego
Quinta da Cerca Lamego, tel.: +351 254 600 280
e-mail: esec3se.lamego@mail.telepac.pt
SMS “Paolo Stefanelli”
Italy, 00168 Roma,5 Via Pestalozzi Str.,
tel.: +39 06 305 23 59, rmmm51200g@istruzione.it

Многостранни училищни партньорства

Енергията като начин на живот
Целева група: Ученици, учители, родители, ръководен състав.
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Резюме на проекта: Изправени сме пред съществуваща, а не далечна опасност. За да оставим
обитаема Земята на идните поколения, искаме да информираме местната общност и децата за изчерпаните източници на енергия и начините за спестяване на енергия; да привлечем вниманието
към бъдещето на околната среда и вземане на навременни мерки.
ЦЕЛИ: Предоставяне на знания за слънчевата и вятърната енергия; повишаване на информираността относно пестене на вода и енергия; изграждане на положителна и стабилна промяна на
поведението за консумация; осигуряване на по-здравословна и безопасна среда на живот; осъзнаване, че този свят е наследство от нашето минало, който трябва да предадем на следващите
поколения като обитаемо място.
ДЕЙНОСТИ: Конкурс за рисунка на тема “Спести енергия! Спаси Земята!”, изложба с наградените
творби от всички страни-партньори; кампания за пестене на енергия и анкети за потреблението преди и след нея; изготвяне и разпространение на брошура с цел информиране на местната
общественост за проекта и начини на спестяване на енергия и вода; кампания за събиране на
отпадъчна хартия както в училище така и у дома.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Осъзнаване важността от спестяването на вода и енергия, рециклирането и използването на отпадъчни материали; изграждане навици и трайно поведение за опазване на
околната среда. Запознаване с някои аспекти на културата и историята на партньорите по проекта и осъзнаване, че ние трябва да познаваме добре себе си, за да разберем културите на другите
народи.
РЕЗУЛТАТИ: Общ уеб сайт с линкове към сайта на проекта, създадени от всяка страна-партньор;
мерки за пестене на енергия и вода в училище и у дома; брошура; изделия от отпадъчни материали; умения за работа в екип; представяне и разпространение резултатите от своята работа; проучване и внедряване на добри практики в областта на Екологичното образование, Гражданското
образование и използване на ИКТ в обучението.
Контактна информация:
Координатор:
Основно училище “Иван Вазов”
Видин 3701, ул. ”Цар Симеон Велики” 101,
тел.: +35994 600 267, e-mail: vid_ou_vazov@dir.bg
Партньори:
MURAT İLKÖĞTETİM OKULU
YENİ MAH. HAMDİ BASARAN CD. NO:55,
Turkey, 23000 Elazig, tel.: +90 424 218 29 07,
e-mail: aytekinnurten@hotmail.com
Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos
Spain, 03590 Altea, 12 Avda. Corts Valencianes Str.,
tel.: +34 96 688 17 35, e-mail: villapuzol@hotmail.com
Номер на проекта: LLP - 2010 - COM - MP - 032

Kolegium Edukacyjne Poznańskiego
Stowarzyszenia Oświatowego,
Społeczne Gimnazjum “Dębinka”
Poland, Poznan, 33 Grabowa Str.,
tel.: +48 61 832 15 20
e-mail: ssp3@debinka.poznan.pl
Vi Circolo Didattico “ E . Pertini”
Italy, 91100 Trapani, 1 Via Erodoto Str.,
tel.: +399 23 532 548,
e-mail: tpe00600a@istruzione.it
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
Greece, Solun, Argyrokastrou & Kontosoglou,
e-mail: mail@10dim-sykeon.thess.sch.gr

Многостранни училищни партньорства

Зелен свят около нас
Целева група:
Ученици, учители и родители от училището.
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Резюме на проекта:
Нашата цел е да се подобрят знанията за различните дейности, свързани с темата “Зелен свят около нас“, да се познава не само красотата на природата и защитените територии в различните региони, но също и да се изгради стремеж у ученици, учители, родители и широката общественост
за защита на природата с активно участие от тяхна страна. Всички партньори да се запознаят с
други култури, с разнообразието, с фауната и флората на регионите на всички партньорски училища. По време на двугодишното сътрудничество между страните участнички в проекта, учениците
от партньорските училища ще бъдат водени от учители, които работят по общи продукти, които
точно описват региона по отношение на красотата на природата, защитени зони, различията в животинските и растителни видове и други форми на природата .. Ще се създаде обща уеб страница,
която ще представя проекта, всички дейности, съвместни и индивидуални действия и съвместни
продукти. В работата по проекта ще се включва цялата училищна общност - ученици, учители,
родители и широката общественост.
Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно училище
“Любен Каравелов”
Видин 3705,
ул. “Любен Каравелов” 29,
e-mail: lk-vidin@dir.bg

Партньори:
Zakladna škola, Komenskeho 6
Slovakia, 06401 Stara Lubovna,
e-mail: riaditelzskom@gmail.com
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKÖĞRETİM OKULU
Turkey, Afyonkarahisar, 182 Ali İhsan Paşa Mah. Str., 2,
tel.: +90 272 217 21 18, e-mail: 784272@meb.k12.tr
C.E.I.P. Loranca
Spain, Fuenlabrada, 10 Paseo de Riazor Str.,
email: cp.loranca.fuenlabrada@educa.madrid.org
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 UNGURENI
Romania, 607645 Ungureni,
e-mail: scoalanr1ungureni@yahoo.com
11o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Greece, Thessaloniki, 546 36 Ekklisies,
40 Parodos Skoufa Str., mail@11lyk-thess.thess.sch.gr

Номер на проекта: 2010-1-SK1-COM06-01393 2

Многостранни училищни партньорства

От историята на нациите - към историята на Европа
Целева група:
Родителите и семействата ще бъдат включени в проекта, подкрепяйки децата си и ще развият
усещането им за това какво означава да си част от Европа. Местните власти ще участват в официалната част, ще бъдат поканени да присъстват на някои от събитията. Местните медии ще бъдат
информирани за дейностите, които са включени в проекта. Училищата партньори ще станат попопулярни и ще привличат повече ученици. Учителите ще обменят опит. Учениците ще се обогатят
вследствие на обмена и общите дейности.

Програма “Коменски” 2010
Стартирали проекти

33

Резюме на проекта:
Проектът цели да създаде междукултурен коридор, за да покаже следните аспекти: исторически и
културни аспекти на нашия път към Европа. Искаме да представим историческите събития, които
са били една дълга стъпка към демокрацията. Както и бележитите личности, които са изиграли решаваща роля в историята. Искаме да изтъкнем как различните култури могат да оказват влияние
върху аспекти като история, музика, литература, архитектура. Това е пътуване през времето чрез
историческите събития и личности, изкуство и дори народни носии. Финалният етап на проекта
ще завърши с имитация на сесия на европейския парламент. Целите на проекта са: повишаване
езиковата компетенция на учениците; задълбочаване на мотивацията на учителите и учениците за
работа в екип и индивидуално; създаване на положително отношение към културата, историята и
религията на другите народи; споделяне на опит; да се покаже, че чрез историята всеки народ се
е стремял към една и съща цел по различен начин.

Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно училище
“Христо Ботев”
Враца 3000, ул. „Генерал Леонов“ 37
тел.: +359 92 62 35 49
e-mail: hrbotev@mail.bg

Yildirim Beyazit Anadolu Lisesi
Turkey, Ankara,
15 Ornek Mah. Babur Cad. Str.,
tel.: +90 312 318 05 15
e-mail: mudur@ybal.k12.tr

Партньори:
Zespol Szkol Ekonomicznych im. A i J. Vetterow
Poland, 81044 Lublin, 14 Bernardynska Str.,
e-mail: sekretariat@vetter.zse.lublin.pl

IES Reino Aftasida
Spain, 38650 Carretera Madrid-Lisboa,
34 Badajoz Str.,
e-mail: iesreinoaftasi@juntaextremadura.net

Madach Imre Szakkozepiskola, Szakiskola es
Kollegium
Hungary, 2100 Godollo, 3 Ganz Abraham utca Str.,
tel.: +36 28 410 690, miszki@madach-godollo.sulinet.hu

4th General Lyceum of EGALEO
Greece, 122 00 Egaleo
Mykinon and Kourinthou,
e-mail: mail@4lyk-aigal.att.sch.gr

Номер на проекта: 2010-1-PL1-COM06-11259 4
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Назад към миналото
Целева група:
Ученици от основен и среден курс на обучение и учители.
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Резюме на проекта:
Назад в миналото. Изучаването на нашата история от времената на римляните, гърците, келтите и
в праисторическите времена ще ни покаже колко тесни и разнообразни са корените между народите на Европа. Всяко училище ще се съсредоточи върху исторически или праисторически места
в региона и ще работи интензивно върху живота на нашите предци: Какви са били - жилищни
условия, начин на живот в племената, семейния живот, образованието, престъпленията, митове,
религия... - техники, с които са били запознати: изграждане на жилища, лов, земеделие, приготвяне на храна, създаване на изкуство. Какъв е бил културният обмен в рамките на континента,
който сега наричаме Европа? маршрути за търговията, значението на манастирите, езиков обмен
С този проект ние се стремим да постигнем дидактически, методически, социални и технически
цели: Участващите ученици ще получат и обогатят знанията си за местната история. Те ще подобрят своите ИКТ знания, ще се запознаят с методите за учение на своите партньори и ще работят
съвместно с местните институции. Те ще практикуват методи за себеоценка, както и за оценка
на проекта. Всяка страна ще произвежда продукт, както по време на общите срещи, така и индивидуално, в зависимост от избраното историческо време: Германия: бижута от Бронзовия вek,
направени по инструкциите на служител на музей; Испания: праисторически пещерни рисунки в
стил Алтамира; Италия: керамика от Римското време, както е намерена на подводни археологически разкопки; Франция: реконструкция на средновековни замъци; Турция: възпроизвеждане
на дърворезба Hittiti от Бронзова епоха; Полша: ранни Славянски племена - реконструкция на
поселенията; България: шевиците на Българското Възраждане. Всяко училище пише и илюстрира
измислена история, основана на избраната епоха.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Петко Рачов Славейков”
Видин 3701, ул.” П. Р. Славейков” 26,
тел.: +359 94 60 02 18
e-mail: sou8_vidin@abv.bg
Партньори:
Volksschule Lindenberg (Hauptschule)
Germany, 88161Lindenberg,
59 Sonnenhalde Str., e-mail: info@hslindenberg.de
Collège Lycée Marie Joseph - France,14360 Trouville
sur mer, Avenue de la marnière - Hennequeville
tel.: +33 2 31 14 05 50
e-mail: accueil.diverres@wanadoo.fr
Номер на проекта: 2010-1-DE3-COM06-10931 7

Istituto Comprensivo N. 1 - Italy, 98071 Capo
d’Orlando, 134 Via Roma Str., tel.: +39 941 901 320,
e-mail: amusarra949@alice.it
Jardín de Africa - Spain, 39012 Santander, 37 C.
Aviche Str., tel.: +34 942 34 78 80
e-mail: colegio@jardindeafrica.com
Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik
Meslek Lisesi - Turkey, 55300 Samsun, Selyeri
Mahallesi Tekkeköy, e-mail :966438@meb.k12.tr
Zespol Szkol w Kosinie Publiczne Gimnazjum im.
Bl. Achillesa Puchaly - Poland, 37-112 Kosina, 268
Kosina Str., tel.: +48 17 225 05 05
e-mail: pgkos@wp.pl
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Целева група: Ученици, учители, училищен персонал, родители.
Резюме на проекта: Основната цел на този проект е да се обмени информация както между ученици,
така и между учители от училищата-партньори по различни теми, поставени в апликационната форма.
Всяко училище ще представи културното наследство, историята, традициите, занаятите, литературата и
др. на своята страна. http://welcome-project.com/ Материалите се публикуват в сайта на проекта, а след
изчерпване на темите ще бъде създаден мултикултурен сборник с информация за страните партньори.
В проекта участват 17 училища партньори от 16 европейски държави (в този брой е включен и партньор
от Швейцария, който не фигурира в апликационната форма, но участва във всички теми). 122ОУ участва
в 3 работни срещи през учебната 2010/2011 година, но във всички останали работни срещи участва с
материалите, заложени в апликационната форма. След първата година от работата по проекта ученици,
учители, общественост се запознаха с темите, свързани с работните срещи (8 през изминалата година).
Благодарение на презентациите на училищата-партньори, учениците, учителите от 122ОУ и родителите
се запознаха със забележителностите в страните партньори, училищата, архитектурните паметници във
всяка европейска страна-партньор, литературата, занаятите в миналото и днес, фолклора, спортните
игри, както и с буквите и азбуката, използвани в страните партньори. При подготовката на всяка презентация учениците взимаха активно участие. Дейностите бяха включени в часовете по английски език,
история, география, час на класа, изобразително изкуство, домашен бит и техника, музика, информационни технологии, спорт. Така всички учители се включват в работата по проекта. Учителите от 122 ОУ,
които участваха в работните срещи, бяха изключително въодушевени от срещите със своите колеги от
училищата партньори. Посещенията в училищата в страните-партньори дадоха възможност на учителите от 122 ОУ да се запознаят с работата на техните колеги, с методите на обучение, на практика да видят
работата с ученици в европейските училища.
Контактна информация:
Координатор:
122 Основно училище
„Николай Лилиев”
София 1421,
ул. Презвитер Козма №2
тел.: +3592 866 49 95
e-mail: ou_122@abv.bg
Партньори:
Anafartalar Lisesi
Turkey, 0258 Denizli, Anafartalar
Mah. Şehit Yunus Keskin Cad.
anafartalar_lisesi@hotmail.com
Şcoala Cu Clasele I-Viii
Giubega - Romania, 207290
Giubega, 910 Strada Principala Str.,
scoalagiubega@yahoo.com
4O Δημοτικο Σχολειο ΘερμηςΘεσσαλονικη –ΜακεδονιαΕλλαδα- Greece, Thermi,
Apothikes - P.O Box 109,
tel.: +03 2310 471 161
mail@4dim-therm.thess.sch.gr

Agrupamento de Escolas
Ferrer Correia - Portugal, Semide,
Rua Fonte Dos Castanheiros
Senhor Da Serra
tel.: +351 239 540 130
e-mail: aeferrercorreia@sapo.pt
Vyturių pagrindinė mokykla
Lithuania, LT-28143 Utena, 45 Sėlių
Str., tel.: +370 389 432 73
vyturiump@vyturiai.utena.lm.lt
CEIP Joaquín Blume
Spain, Torrejón de Ardoz, C/
Joaquín Blume s/n
tel.: +34 91 656 67 33
cp.joaquinblume.torrejondeardoz
@educa.madrid.org
Istituto Comprensivo
“Generale Macaluso”
Italy, 92020 Racalmuto, Via
Generale Macaluso
tel.: +39 0922 948 056
e-mail: agic85100r@Istruzione.

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-113

SRH Leonardo da Vinci
Gymnasium Neckargemünd
Germany, Neckargemünd,
25 Im Spitzerfeld Str.,
tel.: +496 223 815 000
e-mail :info@ldvg.srh.de
Ecole élémentaire Nuyens
France, 33880 Bordeaux,
20 Nuyens Str.,
tel.: +3355 686 47 04
e.nuyens.bordeaux@acbordeaux.fr
BS Boom Park
Belgium, 2850 Boom,
211 Van Leriuslaan Str.,
bs.boom.park@g-o.be
Farr Primary School
United Kingdom, Farr,
Inverness Iv2 6Xj
tel.: +441 808 521 246
farrinv.primary@highland.
gov.uk

Szkoła Podstawowa Związku
Nauczycielstwa Polskiego
w Łodzi
Poland, 90-001 Łódź,
4 Bohdanowicza Str.,
tel.: +48 042 648 52 28
e-mail: spznp@szkoly.lodz.pl
Základní škola Velké Němčice
Czech Republic,
105 Školní Str.,
tel.: +4205 194 172 22
e-mail :strouhalm@seznam.cz
College Marie Mauron
France, 83600 Route De Fréjus
851 Fayence Str.,
tel.: +334 946 064 80
e-mail: Ce.0830019v@ac-nice.fr
Olaine Secondary School No1
Latvia, LV 2114 Olaine,
4 Zeiferta Str.,
tel.: +37167962959
e-mail: o1vsk@jelgava.lv

Многостранни училищни партньорства

Управление на околната среда в училище
Целева група:
Ученици, учители, родители, ръководен състав.
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Резюме на проекта:
Цели на проекта: Многостранният проект по Коменски на тема: “ Управление на околната среда
в училище” има за основна цел: - да развие езиковите компетенции на ученици и учители посредством информиране, наблюдение, анализ и синтез за определяне на проблемите на околната
среда на живот (естествена и изкуствена околна среда, технологична и социална, икономическа,
политическа, културна, историческа, морална), съществуващи в училищните райони на всеки от
партньорите; Да се изгради среда за обучение и мотивиране на учениците в отношението им към
засилване на творческо въображение за опазване на околната среда; Да се ориентират учениците
в опознаването на сериозни екологични проблеми в бъдеще на местно, регионално, национално,
международно равнище, така че учениците да познават условията на околната среда и в други
географски региони; а се развиват умения за сътрудничество и работа в екип; Местната общност
да осъзнае екологичните въпроси, пред които са изправени; Да се стимулира активното участие
в живота на общността; Книга: Малкия природозащитник” с дейности, думи и изрази от езика на
всeки партньор; Обучителни срещи по проекта чрез размяна на учители и ученици; 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.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Никола Вапцаров”
Хаджидимово 2933,
тел.: +359 75 28 22 89
e-mail: vaptsarov_hdm@abv.bg
Партньори:
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Mediaş
Romania, 551018 Mediash,
tel.: +40 269 836 755, medias_scnr3@yahoo.com
Paşalı Necati İlköğretim Okulu
Turkey, Ankara, tel.: +90 312 355 39 61
e-mail: 380485@meb.k12.tr
Номер на проекта: 2010-1-RO1-COM06-06913 6

Hermanos De Escuelas Cristinas - Colegio La
Salle De Benicarlo
Spain, 12580 Benicarlo, tel.: +34 964 467 035
e-mail: benicarlo@lasalle.es
Publiczne Gimnazjum Nr 28 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Poland, Lodz, tel.: +48426 747 778
e-mail: gim28@poczta.internetdsl.pl
Agrupamento de Escolas Paço de Arcos
Portugal, 2770-192 Paco de Arkos,
tel.: +3512 1442 00 18
e-mail: eb23drjbarros@netcabo.pt
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Да играем или да не играем с водата
Целева група:
Ученици 14-16 години.
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Резюме на проекта:
Нашето многостранно партньорство има за цел да подобри отношението на учениците към водата
и да ги накара да действат като отговорни и съзнателни граждани. Да се установят добри практики
към водата в контекста на страните участнички. Да обогатим познанията им относно значението
на водата чрез анализ на нейната роля като културно наследство. Да разширим тяхното разбиране за водата като местен проблем и в световен мащаб, Правото на чиста вода и справедливото й
разпространение. Работейки в тази насока, учениците ще участват в дейности по почистване на
околната среда, организиране на изложба от предмети, свързани с водата (рисунки, фотографии
и макети), писане на текстове и статии; създаване и поставяне на сцена на пиеса на тема “вода”.
Контактна информация:
Координатор:
ДФСГ “Интелект”
Плевен 3130
тел.: +359 64 87 00 14
e-mail: dfsgintelekt@abv.bg

Партньори:
Gymnazium Kenzingen
Germany, 79341 Kenzingen,
tel.: +7644 91130
e-mail: verwaltung@gymkenz.de
College Etouvie
France, 80000 Amiens,
tel.: +03 22 43 28 51
e-mail: ce.0801264P@ac-amiens.fr
ITIS “G.B. Lucarelli”
Italy, 5822 Benevento,
tel.: +824 216 32
e-mail: prezidenza@iti-lucarelli.it
Ukmerges Uzupio vidurine mokykla
Lithuania, LT-20143,
tel.: +370 340 64 139
e-mail: mokykla@uzupys.ukmerge.lm.lt
Gimnazija “M.A.Reljkovic”
Croatia, 32100 Vinkovci,
tel.: +32 331 517
e-mail: njemacki.gvk@gmail.com

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-073
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Без граници
Целева група:
Ученици, учители, училищен персонал, родители.
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Резюме на проекта:
Основната цел на проекта е създаването на електронно списание BAF – Beyond all frontiers. За
нуждите на проекта беше създаден и интернет сайт, в който се публикуват статиите на учениците и учителите по определените в апликационната форма теми. (www.massarosa1.eu/BAF , www.
massarosa1.org/BAF). Този сайт предлага електронен вариант на всеки брой от списанието ‘BAF’
magazine. На главната страница могат да се видят всичките секции (теми) на отделния брой. Връзките към тях позволяват да се открият публикациите на партньорите по определените теми. Читателите откриват статиите на своите партньори, свързани с живота и ежедневието на учениците от
училището-партньор, извънучилищните мероприятия, исторически и културни събития, религиозни празници, езикови упражнения по английски език, лични впечатления и други. След старта
на проекта именно на платформата беше обсъждано логото. Бяха изпратени за гласуване над 30
предложения от училищата-партньори. Настоящето лого беше прието след он-лайн гласуване. За
изминалата първа година от проекта са създадени четири броя на електронното списание. След
оформянето му за печат всеки брой съдържа около 50 страници. Всеки брой съдържа по една
основна тема ‘Big Issue’ и по една специална тема ‘Special’ section. След приключване на всеки брой,
списанието от електронен формат се подготвя за печат в PDF версия, качва се в платформата на
проекта и се праща по електронната поща на всяко училище партньор. След това се разглежда
по класове във всяко училище. Родителите на учениците бяха ангажирани също да следят публикациите, още докато броят е в електронен вариант.При работата по проекта са застъпени много различни предмети от учебната програма: английски език, история, биология, география, час
на класа, изобразително изкуство, домашен бит и техника, музика, информационни технологии,
спорт. По този начин всички учители от училището взимат участие в работата по проекта.
Контактна информация:
Координатор:
122 ОУ “Николай Лилиев”
София 1421,ул. „Презвитер Козма“ 2
тел.: +3592 866 49 95
e-mail: ou_122@abv.bg
Партньори:
Liceum Ogolnoksztalcace Im. Piotra Skargi
Poland, 42-256 Grojec, 17 Poswietne Str.,
tel.: +48 48 664 24 74, e-mail: logrojec@poczta.fm
Gymnasio Latsion
Cyprus, CY-2200 Nicosia, 16 Petrou Eliadi Str., Latsia,
e-mail: gym.lat.nic@cytanet.com.cy
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-104

Istituto Comprensivo Massarosa 1 Scuola
Sec. 1° Grado “Pellegrini”
Italy, 55054 Massarosa,
221 Via Cavalieri Di V. Veneto Str., tel.: +39 058 497 77 11
e-mail: segreteria@massarosa1.it
Tüpraş İlköğretim okulu
Turkey, Kırıkkale, Bağlarbaşı mahallesi Timur Caddesi
99.sokak, e-mail: 833167@meb.gov.tr
Karlsgymnasium Bad Reichenhall
Germany, B ad Reichenhall,
28 Salzburgerstr. Str., tel.: +49 86 5171 670
e-mail: kg@karlsgym-bad-reichenhall.de

Многостранни училищни партньорства

Формите като начин на преподаване
Целева група: Проектът е насочен към ученици от 11 до 14 години, както и към учители, преподаващи по математика, изкуство, информационни технологии, английски език. Проектът „Формите
като начин на преподаване“ може да се прилага във всички степени на средното образование,
защото търси нови методи и форми на интегрален подход в образованието с практическо приложение на усвоените знания.
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Резюме на проекта: Основна цел – чрез изполване на модерни интерактивни методи на обучение по математика, изкуство, ИКТ да се стимулира и създаде положителна нагласа у учениците към
активен образователен процес. Въвеждане на европейско измерение в училище, в образованието на децата, за да се подобри преподаването и учебния процес; Развитие на положително отношение към обучението по математика ,изкуство, майчин език и литература, ИКТ и английски език;
Стимулиране на творчеството и въображението на учениците; Насърчаване интеркултурното образование и общите европейски ценности с помощта на междупредметни връзки и подходи; развиване на умения за общуване и усъвършенстване на английския език. Краен продукт: издаване
на списание,“изкуство и математика“ - стихотворения, рисунки, компютърна графика, представяща
математиката, нейните приложения и творчески интерпретации; методическо ръководство с нови
подходи в обучението по математика, изкуство и ИКТ уроци; създаване на уеб сайт, който следва
развитието на проекта. Целите са тясно свързани с учебната програма по съответните предмети математика, изкуство, информационни технологии и английски език. Това дава възможност в проекта да се включат много повече ученици от училищата партньори – от България: СОУ “Панайот
Волов“ - от 2 клас до 11 клас. Търсенето на нови възможности за практическо прилагане и приложение на усвоените знания по математика, чрез различни творчески дейности. Допълнително
стимулиране и ангажиране на учениците като активна страна в учебния процес. Превръщане на
математиката във визуални образи на различни изкуства – архитектура, дизайн, комбинаторика,
оригами, киригами, обемно изграждане на форми, писане на стихотворения, свързани с математиката, използване на технологиите в творчеството - мандали, фрактали, компютърна графика и
други. Учениците сами проявяват голям интерес към този нов за тях начин на прилагане на знанията за формите в произведенията на изкуството.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Панайот Волов“
Шумен 9700, ул. „Съединение“ 100,
тел.: +359 548 026 53, e-mail: sou_pv@dir.bg
Партньори:
Centro De Educacion Infantil Y Primaria
Comarcal, - Spain, Alcalà de Xivert,
Calle de Francisco Sospedra S/N,
e-mail: 12000121@edu.gva.es

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 “Ştefan cel Mare”
Romania, 400192 Vaslui, 2 B-dul Mareşal Constantin
Prezan Str., e-mail: scoala5vs@gmail.com
Árpád Fejedelem Általános Iskola
Hungary, Ráckeve, 7 Kölcsey Str.,
tel.: +36-24-519-120, e-mail: arpadisk.rackeve@gmail.com
Kozan Mehmet-Ayşe Akgül İlköğretim Okulu,
Turkey, Kozan Village. Geyve, tel.: +90 264 546 80 69
e-mail: kozanilkogretim@gmail.com

Номер на проекта: LLP – 2010-COM-MP-130 - 31.08.2010

Многостранни училищни партньорства

Да посеем бъдеще
Целева група:
Деца в предучилищна възраст (детска градина), ученици (извънкласни занимания по групи), учители, млади семейства, местна общественост.
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Резюме на проекта:
Проектът има за цел да допринесе за осъзнаване на взаимовръзката между човек, общество и околна
среда. Постигане на познания за значимостта на природната среда и отговорността на всеки един
от нас за нейното опазването. Чрез целенасочено наблюдение и изследване на еко-системата, децата получават познания за възможностите за съхраняване и увеличаване на природните богатства.
Включването на ученици, учители, родители и на местната общественост в проектните дейности, подпомага постигането на общата цел. От особено значение е обменът на практики, методи и постигнати
резултати между партньорите, както и постигнатата интеграция на проектните дейности в учебните
програми. Изпълнявайки работната програма за първата проектна година, нашите деца и обучаваните от нас извънучилищни групи от други софийски училища, придобиват полезни знания и умения,
както от участие в конкретните дейности, така и чрез общуване с писма, видео и интернет обмен с
връстници от партниращите страни. Пролетно-летните полеви дейности, освен полезни знания и
практически умения, им доставят истинска творческа радост и естетическо удоволствие и физическо
здраве. Изработените от тях карти, пътеводители и фотоалбуми допринесоха за популяризирането
на българските природни и културни забележителности и екологична наука сред партниращите
училища и техните местни общности. Изложбите и презентационните събития /тематични спектакли,
открити уроци с прожекции/, публичните полеви дейности като градинарство, почистване, разделно
събиране на отпадъци и рециклиране, допринесоха съществено както за конкретните участници и
изпълнители, така и за наблюдателите, гостите и всички наши европейски партньори.
Контактна информация:
Координатор:
ЧДГ “Приятел на детето”
София 1504, ул. “Кракра” 19, тел.: +359 897 958 649
e-mail: childsfriend@live.com
Партньори:
ZUBIALDE LHI
Spain , 48499 Zeberio, 14 Zubialde Str.,
tel.: +34 964 680 682, e-mail: 014237aa@hezkuntza.net
Grundschule “Juri Gagarin”
8 Wallensteinstraße Str., Germany, 18435 Stralsund
tel.: +49 3831 391 103
e-mail: gagarin-grundschule@stralsund.de
School Direzione Didattica 6º Circolo “Viola”
Italy, 74100 Taranto,35 Via Zara Str.,
Номер на проекта: 2010-1-ES1-COM06-20844 6

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
Turkey, 45210 Akhisar / Manisa
13 Cumhuriyet Mah. 263.Sok. Str.,
tel.: +236 414 10 34
e-mail : esintr20@gmail.com
Puikules pamatskola
Latvia, Puikule, Brivzemnieku pagasts,
LV4063 Alojas novads, tel.: + 371 640 306 15
e-mail: puikules_ps@limbazi.edu.lv
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika nr 4 w Tarnobrzegu
Poland, 39-400 Tarnobrzeg,
10 Wyspiańskiego Str.,
e-mail : sp4tbg@wp.pl

Многостранни училищни партньорства

Защита на животните в Европа
Целева група: Средно общо образование.
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Резюме на проекта: Цели а) насърчаване на активно европейско гражданство: Изследване на
регионални, национални и европейски реалности за защита на животните; Сравняване на нормите (закон, традиции, етика) ; Проучване на ползите, които човек има от животните - анализ на
социалните, правните, икономическите и екологични условия, и евентуални конфликти на интереси в нашите страни и в Европейския съюз като цяло; - използване на подходи в областта на философията, теологията, литературата. б) да подобрим качеството на образованието, учениците ще:
Обсъждат резултатите един с друг и с хора от местната общност; Развиват, представят и споделят
подтеми по проекта; - оценяват и разпространяват крайните продукти; Подобряват способността
си за комуникация по чужд език и ИКТ уменията. Ползи: Да се помогне на учениците да придобият компетенции. Конкретната тема относно “животните” позволява на учениците да откриват
и изследват редица аспекти. Анализа на различни страни - от законови и подзаконови актове в
цяла Европа и тяхното приложение в различните страни, до използваните методи за опазване на
естествената околна среда, сравнението на развъдните методи, на мерките използвани срещу незаконната контрабанда и т.н. Последните са отправна точка за нашите младежи да развиват своите
умения за разбиране, анализ, сравнение и изразяване на позиция в изграждането им като зрели
личности. Интердисциплинарната работа включва теоретичен и практически курс по хуманитарни и природни науки. Учениците работят в / извън училище с ветеринари, лесничеи, орнитоложки
центрове и приюти за животни. По този начин те придобиват опит по отношение на това какви
действия предприема човек с цел подобряване условията за живот на животните.
Контактна информация:
Координатор:
Профекионална гимназия по ветеринарна
медицина “Иван П.Павлов”
Стара Загора 6008, бул. ”П. Евтимий” 21,
e-mail: pgvmsz@abv.bg
Партньори:
Професионална гимназия по ветеринарна
медицина „Проф. д-р Георги Павлов”
Добрич 9300, ул „25 септември” 98,
тел.: +359 58 602 566, e-mail: pgvm_dobrich@abv.bg
Gymnasium am Mühlenweg (GaM)
Germany, 26384 Vilchelmchafen, tel.: +49 4421 306 28
e-mail: verwaltung@gam-whv.de
1 Gymnasio Volou
Greece, 38221 Volos, 48 Kyprou Str.,
tel.: +30 24210 46209, mail@1gym-volou.mag.sch.gr
Номер на проекта: 2010-1- DE3 - COM06-11105-4

Agrupamento de Escolas Básicas do Forte da Casa
Portugal, 2625-471 Forte De Cassa,
Av. Terra da Pastoria, eb23fortedacasa@mail.telepac.pt
XI Liceum Ogólnokształcące im. W.J.
Zembrzuskich - Poland, 60-304 Poznan, 134
Sciegiennego Str., e-mail: lo11@ids.poznan.pl
Ies Maria Cegarra Salcedo
Spain, 30360 La Union, 3 Calle Ramón Perelló Str.,
tel.: +34 96856 0410, 30007736@educarm.es
Istituto Tecnico industriale Statale Pininfarina
Italy, Torino, 10024 Monkalieri,
16 Via Ponchielli Str., tel.: +390 1160 583 11
e-mail: pininfarina@itispininfarina.it
Heybeliada Huseyin Rahmi Gurpinar Çok
Programli Lisesi -Turkey, 34973 Istanbul, Heybeliada
ADALAR 22 Heybeli Mektebi Str.,
tel.: +9021 635 184 04, e-mail: 321794@k12.meb.gov.tr

Многостранни училищни партньорства

Най-младите предприемачи на Европа
Целева група:
Ученици от различни възрастови групи.
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Резюме на проекта:
Смята се, че предприемачеството е един от най-важните инструменти за изграждане на бъдещата конкурентна, развиваща се и иновативна Европа - предприемачите създават нови длъжности,
нови бизнес области, нови пазари и технологии, те гарантират нови работни места и по-силна
конкуренция и икономическо развитие. В проекта „Най-младите предприемачи на Европа”, екипи
от училищата-партньори от Турция, Румъния, Полша, Унгария, Португалия и България обединяват
своите усилия, за да предоставят на учениците основна информация за предприемачеството, намирането на бизнес идеи, печеленето на пари от техните идеи, търговията. Да могат аргументирано да защитят своите идеи чрез използването на патенти и търговски марки, ведно с разбирането
на различните култури и развитието на бизнес идеи около тях. Училищния консорциум представя различни култури, нрави, начини на живот, вследствие на което се надяваме да помогнем на
учениците да разберат различията и да култивират бизнес идеи върху тях. В проекта се планира
учениците да бъдат обучени в основната предприемаческа материя, като това обучение ще бъде
подобрявано чрез съвместни събития, организирани в партньорските страни, чрез които учениците ще имат шанса да покажат своите бизнес идеи и да се запознаят с различни такива. С помощта на тези събития учениците не само ще опознаят различните европейски култури, но също
имат възможност да подобрят собствените си творчески способности.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Бачо Киро”
Павликени 5200,
ул. “Кирил и Методий” 54,
e-mail: pavlikeni_sou@yahoo.com

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3
Poland, Tarnowskie Gory,
64 Zeromskiego Str.,
tel.: +48 32 384 82 15, e-mail: repty12@gmail.pl

Партньори:
CAHİT KURAL İLKÖĞRETİM OKULU
Turkey, 26010 Eskişehir,
Cahit Kural Primary Scholl Tepebaşı,
e-mail: tuubayilmaz@gmail.com

Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és Óvoda
Hungary, 7300 Kömlö,
18-20 Fo ut Str.,
tel.: +36 36 366 035
e-mail: altisk.tiszanana@freemail.hu

Scoala Cu Clasele I-Viii Vulcana De Sus
Romania, 137535 Vulcana Bai,
37 Tudor Vladimirescu Str.,
e-mail: scoala_vulcanadesus@yahoo.com

Escola Secundária da Trofa
Portugal, Trofa,
128 Rua Dr. António Augusto Pires de Lima Str.,
e-mail: escsectrofa@mail.telepac.pt

Номер на проекта: 2010-1-TR1-COM06-16066 3

Многостранни училищни партньорства

Образованието - пътуване във времето
Целева група:
Ученици на възраст 14-19 години, учители.
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Резюме на проекта:
Проектът “Образованието - пътуване във времето” е проект за училищното развитие. Основната
цел е сравнение и анализ на образованието в миналото и настоящето. Запознаване с образователните системи на страни-членки основателки на ЕС (Германия, Обединеното кралство), новите
членове на Съюза (Румъния, Полша, Унгария, България) и бъдещи членове (Турция), с цел да се
намерят допирни точки, които биха могли да подкрепят иновациите и напредъка в областта на
образованието и да отговорят на нуждите на всяка общност. След определянето на общите интереси, училищата-партньори решиха да обединят силите си и да се учат един от друг, да споделят
натрупания опит на всяка институция и да я превърнат в една обща идея.Целта е чрез крайните
продукти (уеб сайтове, листовки, изложби, открита вечер за родителите и общността и др.)да се запознаят институциите на местно,национално и международно ниво с проблемите на училището в
работата си с родителите и обществеността. Голям брой учители, ученици, родители са включени
в проекта. Те ще дадат своя принос за успешното осъществяване на дейностите по проекта, предназначени да отговарят на определени нужди като: иновации в образованието, откриване на културни корени на всяка образователна система, приобщаващо образование . Целта на проекта е
да бъде крачка напред към единство в многообразието на европейските образователни системи.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Отец Паисий”
Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ 1
тел.: +359 301 830 05, e-mail: sou7@abv.bg
Партньори:
Grup Scolar ”Virgil Madgearu”
Romania, Lasi, 70 Sf. Andrei Str.,
e-mail: exam_madgearu@yahoo.com

Vasarhelyi Pal Kereskedelmi
Szakkozepiskola
Hungary, 3500–3549 Budapest,
95 Szechenyi Str.,
e-mail: titkarsag@vasarhelyi-bp.sulinet.hu

Erich-Gutenberg-Berufskolleg
Germany, 32257 Buende, 30-38 Wedekindstrasse Str.,
e-mail: secretariat@egb-buende.de

The International School and Community
College,East Birmingham
United Kingdom, Birmingham,
Gressel Lane, Tile Cross,
tel.: +441 21 464 96 00
e-mail: enquiry@isccb.bham.org.uk

Milas Anadolu Lisesi
Turkey, 48200 Milas-Mugla,
1 Mudurlugu Halil Bey Blvd,
e-mail: milasanadolulisesi@gmail.com

Zespol Szkol nr 4 im. Krolowej Jadwigi
Poland, Dabrova Gornicza,
35 Leknice Str.,
e-mail: zs4dg@poczta.onet.pl

Номер на проекта: 2010-1-RO1-COM06-06855 5

Многостранни училищни партньорства

Да пеем на английски
Целева група:
В проекта участват ученици, учители и служители от ПГЕЕ “М. Кюри” гр.Сливен.
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Резюме на проекта:
Най-разпространеният език, който се изучава почти във всички училища по света, без съмнение е
английският. Много методи и техники са разработени за неговото преподаване. Един от методите
е изучаване на езика чрез песни. Те спомагат за придобиване на правилно произношение, учене
на нови думи и граматически структури по един забавен и интерактивен начин. Въвеждат учене
на жаргон, провокират дискусии, стимулират творческото писане, тъй като са свързани с чувства,
емоции и въображение. Няколко са целите на проекта:
• Обмяна на опит, идеи и методи, както и сравнение на образователни програми, свързани с
обучението по английски език.
• Запознаване с културата, обичаите и традициите на други народи, като се възпитава толерантност и уважение.
• Да се направи ученето на чужд език по-интересно и по-привлекателно.
Крайният продукт на проекта е книжка с 50 песни на английски език и диск към нея. Чрез анкети
учениците подбраха най-популярните песни в държавите партньори. Техните учители разработиха подходящи упражнения към всички песни, като по този начин ги превърнаха в уроци. Всяко
училище отпечата 50 броя от книжката, които разпространи на местно ниво, за да бъдат използвани за преподаване на английски език.
Контактна информация:
Координатор:
Професионална гимназия по електротехника
и електроника “Мария Кюри”
Сливен 8801, бул. „Банско шосе” 21,
тел.: +359 44 62 21 36
e-mail : pgee_sliven@abv.bg
Партньори:
Средно училище за обучение на учители
“Ердоган Агдак”
Турция, Йозгат
ул. „Бахчешехир Махалеси” 66
тел.: +90 505 433 00 49
e-mail: 221756@meb.k12.tr
Гимназия “Св. Андрея”
Словакия, Рузомберок
ул. „Намештие А.Хлинку” 5
e-mail : bella@gsa.sk
Номер на проекта: LLP-2009-COM-MP-098

Професионална гимназия Португалия, Авейро
ул. „Др.Франсиско Ферейра Невес Барокас“ 567,
тел.: +351 234 373 060
e-mail: secretaria@epaveiro.edu.pt
Брунсбосколан
Швеция, Гьотеборг Хисингс - Бака
ул. „Класикергатан“. Gunnar.uhlin@backa.goteborg.se
Национален колеж “Константин Кантакузино”
Румъния, Търговище, ул. „Георге Каир” 3,
e-mail: cantacuzin@yahoo.com
Средно общообразователно училище
Литва, Кулаутува, ул. „Лелию” 15,
тел.: +370 37 543259
e-mail: rima.kucinskiene@gmail.com
Едукандато Агли Ангели
Италия, Верона, ул. „Цезаре Батисти” 8,
тел.: +39 045 800 66 68
e-mail: preside@educandatoangeli.it
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Целева група: Ученици /15 - 18 години/; Учители по хореография, музика, изобразително изкуство, английски език, история и география и информационни технологии; Родители.
Резюме на проекта: В продължение на две години, считано от 1.09.2010 г., ще имаме възможността да
опознаем културата, традициите, ежедневието на нашите връстници от сродни училища от Австрия, Белгия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Полша и Португалия. Работата по Проекта включва събиране и обработване на информация за географските, исторически и културни особености на всяка страна-участник; изготвяне на материали, компактдискове и албум,отразяващи работата по Проекта; общуване между
екипите под формата на имейли, Фейсбук, традиционна поща, уебсайта на Проекта; участие в срещи (мобилности във всяка от страните с гостуване в приемни семейства. Програмата на Проекта е отворена и
позволява извършването на промени в Календарния план, поради което дейностите и датите, посочени в
календарния план са ориентировъчни. Официалната страница на проекта е www.comebe.eu. Партньори
от Централна, Южна и Източна Европа работят по съвместен проект със следните цели и стратегия:
1. Предотвратяване на расизма, ксенофобията и насърчаване на приятелство,отговорност и уважение.
Нашите ученици ще бъдат с „другите”, но също ще са “другите “ тъй като те ще имат шанс посредством танци, пеене, готвене,игри да опознаят културата на своите партньори както и собствената
си култура. По време на срещите ще се формират смесени екипи, които да изработват съвместни
продукти(календар, викторини, създаване на химн COME.BE.EU).
2. Развиване на идеята за европейското семейство чрез честване Деня на Европа и Националните Дни
на партньорите.
3. Насърчаване на равните възможности за участие на ученици в неравностойно положение.
4. Насърчаване комуникацията между младите хора от Европа и развитие на приятелството (блог, електронна поща, , обмен на коледни картички и карнавални маски, екскурзии).
5. Насърчаване на творческите умения на учениците чрез създаването на коледни картички и карнавални маски, изготвяне на презентации и изложби.
6. Осигуряване активното участие на родителите и местната общност в дейностите.
7. Осигуряване активното съдействие на преподавателския състав в училищата ни в дейностите, като
изкуство, музика, езици, ИКТ и история.
8. Подобряване на езиковите умения, тъй като английският ще е език-посредник.
9. Насърчаване използването на ИКТ, тъй като почти всички дейности ще бъдат създадени и представени електронно: блогове, Facebook и уеб страница, комуникация по електронната поща, създаване и
качване на съдържание на уеб страница, създаване на съвместни DVD, CD и късометражни филми.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ “ Сава Доброплодни”
Шумен 9700, бул. “Мадара” 34,
тел.: +359 54 860 533,
e-mail: sou_izkustva@abv.bg
Партньори:
Училище “ д-р Корея Матеус”
Португалия, Лейрия 2414-015,
ул. “Пауло” 6, тел.: +351 24 48 45 010
e-mail: agrup.cm@gmail.com
Гимназия “ Вранеикон”
Гърция, Вранейка(Патра) 25002,
ул. “Патрон Пирго” № 17,
web: http://lyk-vrachn.ach.sch.gr

Училище” Леонардо да Винчи” Реална гимназия Инсбрук
Австрия, 6020 Инсбрук
Италия, Портогруаро 30026,
ул. “ Фалмерайер” 7,
ул. ”Галилео Галилей” 1
тел.: +39 42174815
тел.: +512 581 322
e-mail: uzzatto@isisluzzatto.net
e-mail: borg-ibk@lsr-t.gv.at
Гимназия “Свети Марк” №25
Колеж” Света Богородица”
Никозия, Кипър, Агио Милету 2055, Белгия, Намур 5101,
тел.: +22 443 150
площад “Колежански” 5,
apostolosmarcos@cytanet.com.cy тел.: +81 30 19 63
Училище “ Станислав Стазика” www.anciens-cndp-erpent.be
Полша, 39-400 Тарнобжег,
Училище” Нуево”
ул. “Коперник” 1, тел.: +15 822 12 16 Испания, Лусена 14900
e-mail: zstarnob@onet.pl
ул.”Мария Замбрано” 140058

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-128
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Целева група: Ученици: обучение за придобиване на здравословни навици; информиране на семействата за необходимостта от промяна на навиците; развиване на умения за следване на здравословен
начин на живот; улесняване на комуникацията им с различните култури; развиване на ИКТ умения; подобряване на социалните им умения, уменията за интеграция, чувство за самооценка, толерантност
към различията в социалния живот; запознаване с различен начин на живот и закони за здравето във
всяка страна; подобряване на познанията по английски език; сътрудничество и умения за решаване на
проблеми; умения за предоставяне на данни, свързани с целите на проекта. Учители: Да съдействат за
професионалното развитие на участника и да насърчават иновациите; Да се въведе европейски аспект
от познания за други страни, да опознаят и сравняват различните образователни системи, с оглед на
по-добра интеграция в Европейското образование, да имат възможността да използват знанията, придобити по време на проекта; да направят положителни промени в училищната среда. Образователната
общност: Да се насърчи участието им; Да се въведат добрите практики в сферата на здравеопазването;
Да се подобри управлението на училището; да се повиши мотивацията в други училища за образователни европейски проекти. Местната организация: Да приведе в изпълнение здравни мерки по време на
“свободното време” на учениците; Да се повиши сътрудничеството между родители и местни власти във
връзка със здравословните навици; да се подобри имиджът на училището в местната общност.
Резюме на проекта: Проектът е резултат от сътрудничеството на 4 държави: Испания, България, Румъния и Италия. Това е учебен проект, в който учениците получават теоретични и практически познаня,
с цел да се информират и да осъзнават необходимостта от здравословни навици като здравословна
закуска, спорт, лична хигиена, информация за хранителни разстройства, наркотични зависимости,
сексуално образование и т.н. Ученици и учители работят върху следните теми: Лична хигиена. Осъществяване на Декалог за основните хигиенни правила; Превенция на зависимост от наркотици .Хранителни нарушения: анорексия, булимия, затлъстяване при децата; Сексуално образование; Здравно
образование:здравословно хранене, спорт, донорството на органи; Педагогически лекции, свързани
със здравето: Световния ден на здравето, ден за борба с тютюнопушенето, ден за борба със СПИН, Международен ден за борба с рака, сексуално здраве в Европа; Европейски съюз и здравеопазването. Европейска стратегия за здравословен начин на живот.
Цели и стратегия - Да се работи екипно по проект на здравното образование; Да се образоват учениците
как да придобият здравословни навици: лична хигиена, здрав и добре балансиран хранителен режим;
Да се работи по посока предотвратяване на зависимости; Да се изготвят материали - декалози и ръководства; Да се направи уеб страница; Да се повиши информираността на младите хора за значението на
здравословните навици; Да се засилят научноизследователските умения на младите хора; Да се развие
умението за ефективно сътрудничество между учениците, чрез използване на нови технологии; Да се
достигне до по-добро познаване на специфичните процеси на учене в европейските страни и училищата, участващи в проекта; Да се развият уважение и толерантност, чувства и отношения против социалната изолация, расизма и ксенофобията. Подходът ще бъде интердисциплинарен и глобален.
Контактна информация:
Координатор:
Професионална гимназия по туризъм
„Проф. д-р Асен Златаров“
Пловдив 4000, ул. Богомил 73,
тел.: +35932 26 25 63 e-mail: tht_plovdiv@abv.bg
Партньори:
IESO Valdemedel
Spain, Extremadura, Virgilio Gutiérrez, s/nр Ribera del,
Fresno, tel.: +34 924 281 470
e-mail: ieso.ribera.@edu.juntaextremadura.net
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-076

Scoala de Arte si Meserii
Alexandru Vlahuta
36 M.Kogalniceanu Str.,
comuna Gugesti, judetul Vrancea,
e-mail: scoala_vlahutagugesti@yahoo.com
Istituto Comprensivo Statale “A. Gabelli”
Italy, Misterbianco (Ct),
Via Gramsci,
e-mail: ctic89000@istruzione.it

Многостранни училищни партньорства

Европа в движение

Програма “Коменски” 2010
Стартирали проекти

47

Целева група: Ученици и учители.
Резюме на проекта:
В „Европа в движение“ участват ученици, учители и образователни общности от България, Франция, Великобритания, Словения, Испания и Швеция. Сайтът, създаден за проекта е: http://newtwinspace.etwinning.net/web/p34799/home Целта през 1-та година (2010-11) е „Здравословно
хранене“- учениците да открият начин на живот и хранителните навици чрез сътрудничество и
разработване на хранителни дневници. На срещата в Словения и семинара в Швеция участниците
финализираха двуезична Европейска готварска книга за здравословно хранене. При 2-та визита е
създадена „Коменски здравословна готварска книга“ с избрани рецепти. Проектът дава на учениците по-ясна представа за начина на живот и въздействието му върху тяхното здраве и ежедневие.
Създаден е профил на проекта в Twin Space: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34799 През
2-та година на проекта: „Да останеш в добра форма“ фокусира учениците върху спорта и свободното им време по райони и региони. Те трябва да изследват и изработят Наръчник на чужд език.
Тези Наръчници ще бъдат споделени между страните партньори, за да се насърчи дискусия и
сравнение по време на третото посещение. За финалната част на двегодишния период, учениците
ще направят презентации и постери за историческа перспектива на Олимпийските игри. Олимпийският дух ще бъде показано чрез викторини, презентации и спортни събития, които ще се
проведат, за да обедини страните-партньори по време на четвъртото посещение. Втората година
„Спорт и отдих“ повдига практически въпроси как да се запази „добра форма“ и олимпийски дух.
По време на проекта учениците използват ИКТ, за да общуват. Всички продукти, произведени по
време на проекта са достъпни он-лайн в Twin Space, за да има по-широко разпространение.
Контактна информация:
Координатор:
122-ро Основно училище “Николай Лилиев”
София 1421
ул. ”Презвитер Козма” 2,
тел.: +3592 866 49 95, e-mail: ou_122@abv.bg
Партньори:
Sjoangsskolan
Sweden, 29 - 31 Gripsholmsvagen,
tel.: +8508 214 00
e-mail: jan.green@utbildning.stockholm.se
CEIPS Santo Angel de la Guarda
15 C/Rogetas Str., tel.: +91 865 27 35
e-mail: cp.santoangeldelaguarda.
chapineria@educa.madrid.org
Номер на проекта: 2010-1-SE-1-COM06-04720 4

College Jean MOULIN
75 rue d`Alesia Str., tel.: +33 143271489
e-mail: ce.0750611g@ac-paris.fr
Sandon Business & Enterprise College
Sandon Road Meir ST3 7DF,
e-mail: sandon@sgfl.org.uk
Osnovna sola Lucijana Bratkovica Bratusa Rence
TRG 31 - 5292, tel.: +386 539 858 00
e-mail: oslbbr@os-rence.si
Burton Borough School
Audley avenue, Newport, Shropshire,
tel.: +195 238 65 00
e-mail: burton.borough@taw.org.uk
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Резюме на проекта: Цели на партньорството: Да се насърчи активното европейско гражданство
чрез изследване на регионални, национални и европейски практики за защита на животните; Сравняване на нормите (закон, традиции, етика) и тяхното изпълнение; Проучване на ползите - физически и емоционални, които човек придобива от животните; Анализ на социалните, правните, икономическите и екологични условия (както в участващите в проекта страни, така и в ЕС като цяло);
Насърчаване на творчески начини за преодоляване на конфликти на интереси и незаинтересованост, дори жестокост към живите същества около нас, като по този начин насърчим хуманността
и морала; Да подобрим качеството на образованието, като се предостави възможност за активно
участие на учениците, които ще обсъждат резултатите, оценяват и разпространяват крайните продукти; Подобряване способността за комуникация по чужд език и ИКТ уменията; Въздействие на
проекта: Разбиране за общата отговорност към здравето, природата, живота; Изразяване на идеи,
теории, сътрудничеството между европейските народи, страни и култури; Възможност за общуване
на английски език; Коригиране на индивидуалните и общите предубеждения и стереотипи; Стимулиране на интереса към други страни, хора, природа, култури, езици; Промяна на ролята на учителя
- от инструктор към човек, който се занимава с консултантска и научноизследователска дейност;
- Подобрение на знанията за европейските образователни системи и общества; Въздействие върху
местната общност и други образователни организации по посока обща отговорност за опазването
на природата и защитата на животните; Осъзнаване на възможностите, които предлага международното сътрудничество; Активна комуникация за запазване на новите контакти.
Контактна информация:
Координатор:
Професионална гимназия по ветеринарна медицина
„Проф. д-р Георги Павлов”
Добрич 9300, бул. „25 септември” 98,
тел.: +359 58 602 566, e-mail: pgvm_dobrich@abv.bg
Партньори:
Ies Maria Cegarra Salcedo
Spain, 30360 La Union, 3 Calle Ramón Perelló Str., 3
tel.: +34 968 56 04 10 e-mail: 30007736@educarm.es
Gymnasium am Mühlenweg (GaM)
Germany, 26384 Vilchemchafen, 63 Mühlenweg Str.,
tel.: +49 4421 306 28, e-mail: verwaltung@gam-whv.de
Gymnasio Volou
Greese, 38221 Volos, 48 Kyprou Str.,
tel.: +30 242 10 462 09, mail@1gym-volou.mag.sch.gr
Istituto Tecnico industriale Statale Pininfarin
Italy, 10024 Monkaliery, Torrino, 16 Via Ponchielli Str.,
tel.: +390 116 05 83 11, pininfarina@itispininfarina.it

Номер на проекта: 2010-1-DE3-COM06-11105 8

Agrupamento de Escolas Básicas
do Forte da Casa
Portugal, 2625-471 Forte Da Cassa,
Av. Terra da Pastoria,
e-mail: eb23fortedacasa@mail.telepac.pt
XI Liceum Ogólnokształcące im. W.J. Zembrzuskich
Poland, 60-304 Poznan, 134 Sciegiennego Str.,
e-mail: lo11@ids.poznan.pl
Heybeliada Huseyin Rahmi Gurpinar
Çok Programli Lisesi
Turkey, 34973 Istambul,
22/A Heybeli Mektebi Sk. Str.,
Heybeliada Adalar. tel.: +902163 518 404
e-mail : 321794@k12.meb.gov.tr
Професионална гимназия
по ветеринарна медицина „Иван Павлов”
Стара Загора 6006,
ул.„Патриарх Евтимий” 21
тел.: +359 42 607 767, e-mail: pgvmsz@abv.bg

Многостранни училищни партньорства

Пътуване между културите
Целева група:
Целевата група са основно ученици от среден курс (14-17год.) с интереси в изучаването на английски
език и готовност за опознаване на чужди култури, география, история и традиции.
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Резюме на проекта:
Проектът включва 7 училища от 7 европейски държави. Цел на проекта е по-доброто опознаване
на културното разнообразие на европейските страни. То е предвидено да се случи чрез обмен на
социална, политическа, културна и историческа информация, както и на опит от страна на учениците
(с помощта на интервюта, дискусии и дебати). Сред основните цели са обсъждане на социално- значими аспекти от живота на младите хора в Европа и света (миграцията, социалната изолация, наркотиците и алкохола, безработицата). Сред приоритетите на проекта също така е залегнала подкрепата
в усилията на училищата и отделните ученици да се ангажират в двете основни насоки на образованието, касаещо интеркултурното разбирателство – образование за международно разбирателство,
гражданско образование и човешки права. Личните контакти по време на мобилностите, общуването
в интернет (Skype, etwinning, email, фейсбук, сайтът на проекта www.OneEUnited.com с блогове, достъпни за ученици, учители, семействата им и приятели) и общите задания, насърчават участниците в
проекта да проявяват по-голяма толерантност и уважение към индивидуалните различия, осъзнавайки предизвикателството да съхранят собствената си културна идентичност, като същевременно споделят общите европейски ценности. Учениците подобряват нивото си на владеене на чужди езици, а
постоянното използване на новите технологии им дава увереност, че имат необходимата за младия
европеец компетентност. Учителите имат възможност да повишат качеството на предлаганото обучение чрез запознаване с различни методи на преподаване, които довеждат до по-нататъшно развитие
и приемане на новите идеи и различия в образованието , без да имат предразсъдъци. Обществеността в участващите в проекта държави има възможност чрез публикации в различни печатни и
електронни медии да научи повече за чуждите култури, за срещите, за участниците в проекта. Чрез
разпространение на готовите продуктите (филми, брошури, плакати и т.н), проучванията на учениците за културното наследство в региона имат широк обществен ефект.
Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно училище
“Иван Вазов” Плевен 5800, ул. Иван Вазов 46,
тел.: +359 64 822 280, ivan_vazov_pleven@mail.bg
Партньори:
Highfield Humanities College
United Kingdom, Blackpool Fy4 3JZ , Highfield Road,
tel.: +1253 310925, admin@highfieldhumanities.co.uk
Stredná odborná škola Emila Belluša
Slovakia, 91101 Trencin, 4 Stanicna Стр.,
tel.: +32 650 59 11, e-mail: riaditel@sosstn.tsk.sk
Colegio De La Inmaculada Concepción
Номер на проекта: 2010-1-SK1-COM06-01395 5

Spain, 33211Gijón, 25 Hermanos Felgueroso Str.,
e-mail: colegio@colegioinmaculada.es
Penta College CSG Jacob van Liesveldt
Netherlands, 3222 AM Hellevoetsluis,
2 Fazantenlaan Str., tel.: +31 0181 316 866, jl@penta.nl
Scoala cu clasele I-VIII nr. 13 Botosani
Romania, 710118 Botosani, 2 Aleea Curcubeului Str.,
e-mail: scoala13bt@yahoo.com
Publiczne Gimnazjum Nr8 Im.Marszałka J.
Piłsudskiego - Poland, 45-568 Opole
9 Lelewela Str., tel.: +48 77 474 51 72
e-mail: g8opole@wodip.opole.pl

Многостранни училищни партньорства

Приятелски настроени хора за приятелски настроена енергия
Целева група:
Ученици на възраст от 15 до 18 години.
Учители.

Програма “Коменски” 2010
Стартирали проекти

50

Резюме на проекта:
Основни цели на проекта са :
- оформяне на екологично съзнание;
- засилване на чувството за отговорност към природната среда;
- увеличаване на познанията за възобновяемите енергийни източници, което да мотивира към грижаза околната среда на местно ниво, и ако е възможно в европейски мащаб.
Ние също така ще разгледаме нашия „екологичен отпечатък “и ще оценим състоянието на околната
среда в нашите региони, ще предложим възможни решения и начини за тяхното прилагане. По този
начин учениците ще подобрят своите умения да се справят с трудности.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Панайот Волов”
Шумен 9700,
ул. “Съединение” 100,
+35954 802 653
e-mail: sou_pv@dir.bg
Партньори:
IV Liceum Ogolnoksztalcace im. KEN
Poland,
43 300 Bielsko-Biala,
15-17 Slowackiego Str.,
e-mail: lo4@lo4.setia.pl
Vrij Handels- en Technisch Instituut
Belgium,
9200 Dendermonde,
60 Kerkstraat Str.,
tel.: +32 52 25 88 70
e-mail: vhti@vhti.be

Istituto Tecnico Geometri”Brunelleschi”
Italy, 92100 Agrigento,
5 Via Matteo Cimarra Str.,
e-mail: AGTD04000Q@istruzione.it
Enver Kurttepeli Lisesi
Turkey, 01240 Adana,
Serinevler Mah. Mustafa Kemal Paşa Bul.,
e-mail: enver_kurttepeli_lisesi@hotmail.com
Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”
65 I.C. Bratianu Str.,
Romania, 710319 Botosani,
tel.: +40231 512 132
e-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
Ady Endre Gimnazium
Hungary, 1139 Budapest,
62 Röppentyű Str.,
e-mail: titkar@ady-bp.sulinet.hu

Номер на проекта: LLP – 2010-COM-MP-129 ОТ ДАТА 31.08.2010

Многостранни училищни партньорства

Мостове през историята с математиката
Целева група:
Ученици и учители в гимназиална степен.
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Резюме на проекта:
“Мостове през историята с математиката” е проект за партньорство по Коменски между училища
от седем европейски държави. Партньорството, което се базира на културно взаимодействие и
обмен, цели да развие приятелство и толерантност чрез изучаване приноса на велики математици от всички времена. Анализът на историческите и научни данни ще повиши интереса към
математика и ще затвърди идеята, че културата не е разделена на отделни клонове. Математиката
е глобален език, който предлага шанса: Да се изучават великите математици от всички времена и
националности; Да се споделят знания и да се развие сътрудничеството между учениците от различни европейски държави; - да се подобрят комуникативните умения на английския език;- да се
развиват уменията по информационни и комуникационни технологии; Да се развият уменията за
работа в екип. Партньорите ще работят заедно в работни групи и чрез Интернет. Чрез колективната работа учениците ще разберат, че разликите не са пречка, а обогатени възможности.
Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно
училище Железник
Стара Загора 6000,
ул. Младост 8,
tel.: +359 42 670 835
e-mail : soujsz@abv.bg
Партньори:
L.C.S. C. Colombo
Italy, 16137 Genova,
2 Via D. Bellucci Str.,
tel.: +010 25 12 375
fax.: +010 25 66 74
e-mail: segreteria@pec.liceocolombo.genova.it
3rd General Lyceum of Karditsa
Greece, 43100 Karditsa,
Afon Zafeiropoulou,
tel: +302 441 022 036
fax: +302 441 020 046
e-mail : mail@3lyk-kardits.kar.sch.gr
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-117

Uskudar Cagribey Anadolu Lisesi
Turkey, Istanbul, 34668 Üsküdar
4 Bulgurlu Mah. Detay Str.,
tel.: +0216 461 88 54
e-mail: cagribey@cagribey.k12.tr
Silkeborg Gymnasium
Denmark,
8600 Silkeborg,
10 Oslovej Str.,
tel.: +868 108 00
e-mail: sag@silkeborg-gym.dk
Escola Secundária com 3º Ciclo D. Manuel I
Portugal, 7800478 Beja,
Rua São João de Deus,
tel.: +284 313 140
e-mail: esdmanuelibeja@mail.telepac.pt
Lycée Antoine de Saint-Exupéry
France, 17028 La Rochelle Cedex 1,
Allée de Lattre de Tassigny,
e-mail: ce.0171418Z@ac-poitiers.fr

Многостранни училищни партньорства

Художествена галерия - забравеното изкуство
Целева група: ІІ клас - 18 ученици, V клас - 20 ученици, VІ клас - 21 ученици, VІІ клас - 19 ученици,
50% включени; 7 учители, 41%; II class-18 pupils, V class - 20 pupils, VI class - 21 pupils, VII class - 19
pupils, 50% included, 7 teachers, 41%.
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Резюме на проекта: Повишаване европейското измерение на образованието чрез съвместни
дейности между училища в Европа. Работата по проекта подпомага учениците и учителите да придобият и усъвършенстват умения, свързани не само с темата и със съответната предметна област,
но също и с работата в екип, да усъвършенстват уменията си в социалното общуване, планирането и реализирането на проектни дейности, използването на информационни и комуникационни
технологии. Участието в проект в партньорство с училища от други страни дава възможност на
учениците и учителите да практикуват чужди езици и да повишат мотивацията си за тяхното изучаване, както и да се подобри качеството на училищното образование чрез развитие на извънкласните дейности.

Контактна информация:
Координатор:
Stefan Zahariev School
Bulgaria, Pazardzhik 4400,
1 Vasil Petleshkov Str.,
e-mail: ou_st_zahariev_pz@abv.bg

Партньори:
Orgeneral Bedrettin Demirel
İlköğretim Okulu/
Turkey,
Adana Gülbahçesi M. 13306 S. N. 50,
e-mail: ekucukbaz@gmail.com
Agrupamento de Escolas
Dr. António Augusto Louro
Portugal, Arrentela,
Seixal Av. Vale da Romeira,
tel.: +351 212 277 200
e-mail: eb23augustolouro@gmail.com
Hristo Botev School
Bulgaria, Pazardjhik 4400,
1 Vasil Aprilov1 Str.,
tel.: +359 344 441 68
e-mail: buki_to@abv.bg

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-070

Многостранни училищни партньорства

Вижте какво направихме !
Целева група:
Целевата група включва ученици от начален и среден курс на възраст от 8 до 15 години. Учениците изучават като задъжлителноизбираема подготовка учебни предмети от цикъл “Науки за
природата”, Участници са в Индивидуална квалификационна дейност “Екология” и “Екокакадемия”.
Учениците имат проявен интерес към природните науки и екологията. В училищния екип за управление на проекта са включени 7 учители с опит в проектната работа, природните науки, информационните технологии и езикови умения. Родителската общност чрез Училищното настоятелство
оказва подкрепа и е пряк участник в реализирането на проекта. Екипът е в преки контакти с местната власт чрез представители на комисиите по Екология и Кмета на района.
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Резюме на проекта:
Темата произтича от най-сериозния проблем днес – глобалното затопляне и замърсяването. Чрез
нашите дейности ние бихме искали да подобрим знанията и мотивацията на учениците за защита на природата. Нашият проект ще развие духа на инициативност и комуникация, ще насърчи
размяната на добри практики по темата за околната среда, ще повиши качеството на образованието. За постигане на целите всяко училище ще определи коя зона от околната среда в близост
е застрашена от човешкото невежество и ще предложи дейности като залесяване и озеленяване.
Ще се организират различни изложби и състезания, всяко училище ще предложи пример за добра околна среда като аранжира училищната градина и растенията в класната стая. По време на
мобилностите учениците ще вземат участие в общи прояви, които ще им помогнат да развият активна гражданска позиция, както и да подобрят уменията си за съвместна дейност и комуникация.
Учителите ще имат възможност да обменят идеи и добри практики. Проектът ще повиши интереса
на учители и ученици към изучаването на други езици и опознаване културата на другите страни.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Пейо Крачолов Яворов”
Варна 9023,
ж.к. Владислав Варненчик,
tel.: + 359 52 510 544
e-mail : yavorov_varna@abv.bg

Партньори:
Scoala Generala Glogova
Romania, 217245 comuna Glogova, sat. Glogova,
tel.: +40 253 411 405, e-mail: v.mogosan@yahoo.com
Istituto Comprensivo “P.S. Zimarino”
Italy, 66020 Casalbordino, 18 Via del Sole Str.,
tel.: + 039 087 390 02 30, CHIC820001@istruzione.it
Gokcebag Ilkogretim Okulu
Turkey, 15 100 Burdur, Gökçebağ ilköğretim okulu
Gökçebağ Köyü, tel.: +90 248 258 10 94
e-mail: fnym@hotmail.com

Номер на проекта: 2010-1-RO1-COM06-07035 2

Многостранни училищни партньорства

Традиционните детски игри
Целева група:
Учители, деца, родители, училищни настоятелства, местна общност.
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Резюме на проекта:
1. Осъществяване и развиване на интеркултурен диалог между училищата партньори и местните общности;
2. Създаване и управление на уебсайт на проекта с цел обмяна на информация между партньорите и осъществяване на диалог между учители и ученици относно традиционните детски игри;
3. Изработване на мултиезиково Ръководство на традиционните детски игри в Европа;
4. Организиране на международен фестивал на традиционните детски игри с участието на всички партниращи учебни заведения.

Контактна информация:
Координатор:
ЦДГ №3 “Теменуга”
Казанлък 6100,
tel.: +359 431 642 84
e-mail: aniart1@dir.bg

Партньори:
Gazi Ilkogretim Okulu
Turkey,
52750 Ordu,
tel.: +452 517 11 40
e-mail: neslihan_ark@yahoo.com.tr
Colegio Manuel Bartolomé Cossío
Spain,
28944 Fuenlabrada,
e-mail: cc.colegiocossio.fuenlabrada@madrid.org
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrku
Poland,
26 804 Stromiec,
tel.: +48 48 6191006
e-mail: beatakomorek@tlen.pl
Scoala cu Clasele I-VIII
“Grigore Moisil” Satu Mare
Romania,
440037 Satu Mare,
tel.: +40 261 714 386
e-mail: scmoisil@yahoo.com

Номер на проекта: 2010-1-TR1-COM06-13711 4

Многостранни училищни партньорства

Достатъчно силни да бъдем любезни
Целева група:
Ученици, учители и родители.
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Резюме на проекта:
Феноменът грубиянство е проблем с много измерения, засягащ редица аспекти на социалния
живот на младите хора в и извън училищните сгради. Характеристика на всички младежи, и особено тийнейджъри, е агресивното поведение, което се демонстрира на публични места, като
училището, спортните площадки и на улицата. За да премахнем тревожното влияние и последиците на този феномен, трябва да открием първопричините за проявите му. Най-добрият начин
да направим това е да достигнем до училищата и особено до педагозите (учители, обучители,
тютори, ментори), които имат тясна комуникация и връзка с децата. Именно в училищата е найвероятно децата да покажат агресивно поведение в ранна фаза на живота си. Целта на този проект е да помогне на училищата да направят кратка оценка на следното: Характера и степените
на проявление на грубиянството в училище;• Как децата реагират на грубиянството в училище
и какви са последствията върху чувството им за сигурност и комфорт; Усещането на самите ученици за тяхното собствено агресивно поведение в училище; Половите различия в агресивното
поведение. След като веднъж грубиянството се е установило като модел на поведение, има
тенденция то да се задържи през училищните години и може да продължи до зряла възраст.
Учениците имат нужда да бъдат образовани по повод грубиянството, както и какво могат да направят, ако са жертва на грубияни или видят, че някой друг е такава жертва. За да спрем грубото
отношение, трябва да засилим загрижеността у повечето ученици. Учителите могат да установят
и наложат специфични правила срещу грубиянството, а също и да поддържат регулярни срещи
и разговори по проблема с нуждаещите се ученици.
Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно училище
“Бачо Киро”
Павликени 5200, ул. “Кирил и Методий” 53,
тел.: +359 610 527 50, pavlikeni_sou@yahoo.com

Fundacao De Ensino Profissional
Da Praia Da Vitoria
Portugal, 42 Rua de Sao Salvador Str.,
Praia da Vitória, tel.: +351 295 540 900
e-mail: geral@feppv.pt

Партньори:
Liceo scientifico statale “Guglielmo Marconi”
Italy, Pesaro, 10 Via Nanterre Str.,
tel.: +0721 453 136, e-mail : marconi@lsmarconi.it

Colegiul National “Mihai Viteazul”
Romania, Bucharest, 62 Pache Protopopescu,
Str., Sector 2,
tel.: +4021 252 57 00, e-mail: consilieris@yahoo.com

Zespol Szkol
Poland, Filipow, 6 Konopnickiej Str.,
e-mail : zsfilipow@wp.pl

Liceul Lauder Reut
Romania, Bucharest, 15 Iuliu Barasch, 3rd district Str.,
tel.: +40 723 098 800, e-mail: lauder1@digi.ro

Номер на проекта: 2010-1-RO1-COM06-06897 4

Многостранни училищни партньорства

Our TREASURES (Our Talented and Responsible, Engaged and
Active, Self-confident, Unique and Reliable European Students)
Целева група:
Ученици на възраст от 14 до 19-20 години;
Училищните ръководства и педагогическите състави на партниращите училища.
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Резюме на проекта:
Посредством включването на учениците в дейностите по партньорството се надяваме да им помогнем да придобият компетентности, необходими за тяхното личностно развитие и за активно европейско гражданство. Проектът има за цел да предостави възможности на учениците да участват в
обществените процеси като креативни, талантливи и активни европейски граждани. Партньорството
планира да мотивира учениците да получат ясна представа за уникалното регионално и национално
наследство и тяхната важност в съвременния свят. Надяваме се и да помогнем на учениците да осъзнаят, че доброто образование е богатство и да ги вдъхновим да развият стремеж към продължаващо
обучение. Надяваме се да стимулираме учениците да отворят съзнанието си за по-добър живот в условията на мултикултурен свят без дискриминация, жестокост и социално изключване. Цел на проекта е
и да помогнем на учениците да се запознаят с универсалните човешки ценности и да ги направят част
от отношенията им към себе си и заобикалящия свят. Други цели на партньорството са: да разкрием
пред учениците културното многообразие в рамките на Европейския Съюз и да ги мотивираме за междукултурно общуване; да развием у учениците чувство за общност, колективен дух и взаимопомощ; да
предоставим възможност на педагогическите екипи да открият предимствата от съвместната работа и
посрещането на сходни предизвикателства; да се повиши качеството на обучение посредством обмен
на добри практики и педагогически идеи; да се разширят европейските измерения на партниращите
училища и да се развият партньорски взаимоотношения, като възможности за повишаване атрактивността на училищния живот и избягване ранното напускане на училище.
Контактна информация:
Координатор:
Първо Средно Общообразователно
училище “Свети Седмочисленици”
Търговище 7700, ул. “Капитан Данаджиев” 22,
e-mail: sou1_trg@abv.bg
Партньори:
Private Economics High School INOVA
Croatia, HR-10000 Zagreb, 10 Vrbik Str.,
tel.: +385 1 4 66 28 93, e-mail: inova@pses-inova.hr
GEL LAGKADA
Greece, 57200 Lagkadas, 25 Matapa Str.,
e-mail: mail@1lyk-lagkad.thess.sch.gr
Rīgas 28. vidusskola
Latvia, Riga, 23 Sliezu Str.,
e-mail: r28vs@riga.lv
Номер на проекта: 2010-1-BG1-COM06-03028 1

Kuziai Secondary School
Lithuania, Kuziai, 9 Vilties g. Str.,
e-mail: sekr@kuziaivm.su.lt
Centro de Estudos e Formação Aquiles Estaço, Lda
Portugal, 4580-279 Vidigueira,
e-mail: cefae@iol.pt
Gymnázium Svätej Rodiny
Slovakia, 81103 Bratislava, 10 Gercenova Str.,
e-mail: gsrbratislava@gmail.com
Fundació Privada Cor De Maria D’olot
Spain, Olot, 1 Esgleiers St., tel.: +34972 26 13 91
e-mail: cordemaria@cordemaria.net
Bishop Vaughan Catholic School
United Kingdom, SA6 7QG Swansea,
Mynydd Garnllwyd Rd, tel.: +44 1792 772 006
bishop.vaughan.school@swansea-edunet.gov.uk

Многостранни училищни партньорства

Начини за разрешаване на проблеми - европейско
измерение в борбата за човешките права. Справяне
с проблемите чрез драма и интеркултурно сътрудничество.
Целева група: Ученици /14 - 18 г./, говорещи английски език, занимаващи се с драма, танци и спорт,
притежаващи умения по информационни технологии, работещи в екип.
Учители по чужди езици, информационни технологии и информатика, музика, драма, изобразително
изкуство и физкултура.
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Резюме на проекта: The “Problem-busters project” разглежда темата за човешките права, творческите
пътища, както и начини за разрешаване на проблеми /чрез драма/. Учениците започват дейностите по
проекта във всички партниращи страни с интервю с млади и зрели хора по въпроси, касаещи щастието и проблемите . Резултатите ще бъдат сравнени с всички партньори и използвани в работата при създаване на съвместни тематични групи. Нашата цел е да създадем пътища за решаване на проблемите,
увеличаване на мотивацията у учениците за учене и правене обучението по – привлекателно. Желаем
да засилим междукултурното обучение и неговото влияние върху социалното обединение, както и
връзките между училищното обучение и гражданското общество, използвайки драмата. Бихме искали
да подготвим основа от образователни материали, посветени на човешките права, включващи примери от активните методи. Друга цел на “Problem-busters project” е повишаване съзнанието на участниците относно европейското измерение в борбата за човешките права. За реализиране и контролиране
на дейностите, както и за разпространението на техните резултати, ще използваме списания, вестници, интернет, уебпортали. Учениците ще бъдат активно включени в 5 международни срещи. Те ще
участват в драма работни ателиета и специални игри. За комуникирането и оценяването ще спомогне
активното използване на английски език. Крайните продукти ще бъдат: списания /съдържащи всички материали на учениците/, фотоалбум, ЕDU – PACK – брошура, филми, планове за активни методи.
Благодарение на този проект, участниците ще разпространяват разбирането си за човешките права,
споделяйки опита и материалите, посветени на действащите и иновативните педагогически методи.
Полза: Мотивиране на учениците за обучение и участие в училищни, национални или европейски
общности; Изграждане на основи за гражданско образование; Използване на проектните методи във
всички училищни предмети; Обединяване на различни сфери в обучението.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Братя Петър и
Иван Каназиреви”
Разлог 2760,
ул. “Любен Каравелов” 12,
тел.: +359 747 80 232
e-mail : belief_deeds@abv.bg

Партньори:
Gimnazjum nr 1 w Gdyni
im. Gdynskich Harcerzy II
Rzeczpospolitej Polskiej
Poland, 81364 Gdynia, Ul. 10 - Lutego
26, tel.: +48 58 620 33 16
e-mail :gim1gdy@gd.pl
Tostamaa Keskkool
Estonia, 88101 Tostamaa,
13 Kalli mnt Str.,tel.: +372 44 96 216
e-mail :kool@tostamaa.ee

Brundalen videregaende skole,
Trondheim
Norway, 7458 Trondheim,
PO. Box 8374,
tel.: +47 73192111
e-mail :odd.dahl@stfk.no
Lycee Napoleon
France, 61300 L’aigle,
Rue Des Sports,
tel.: +2 33 84 26 60
e-mail :ce.061002x@ac-caen.fr

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-080 / 2010-1-PL1-COM06-11274 8

Многостранни училищни партньорства

Посредници в конфликтите в училище
Целева група:
a) Ученици: - За директно ангажираните с проекта ученици , той ще има за цел да развие умения и
необходимите знания, да ги накара да осъзнаят различията между хората, възпитавайки толерантност и съпричастност;
б) Влияния върху родителите: - Проектът цели да създаде една ефективна система на комуникация между училището и родителите, за да идентифицира и предотвратява причините за
проява на насилие;
в) Влияние върху учителите - Да се научат да бъдат медиатори в конфликтите;
г) Влияние върху институциите и местната общественост.
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Резюме на проекта:
Проектът “Посредници в конфликтите в училище” е партньорство между 6 европейски училища с
основна цел превенция и елиминиране на прояви на вербална и физическа агресия, както и конфликти между учениците. Инициирали сме културни и спортни дейности според целите на проекта, които ще консумират излишната енергия и ще възпитат fair-play в учениците. Този проект ще
помогне на учителите и учениците от партниращите училища да станат медиатори в конфликтите.
Проектът трябва да приключи с ръководство, съдържащо набор от инструкции, които ще помагат
на ученици, учители и родители в конфликтни ситуации. Планираме също да създадем уебсайт. В
същото време, проектът ще допринесе за развиването на езикови, компютърни и комуникативни
умения у участниците.

Контактна информация:
Координатор:
Профилирана гимназия с изучаване на чужди
езици “Митрополит Андрей”
Търговище, 7705, кв. Запад 2,
тел.: +359 601 649 86, e-mail :fls_tg@mail.bg
Партньори:
Istituto Tecnico Commerciale E
Per Geometri “Enrico Mattei”
Italy, 09033 Decimomannu, 48 Via Ugo Foscolo Str.,
tel.: +39 070 966 02 57, e-mail: catd10000v@istruzione.it
Colegiul Tehnic “Petru Poni”
Romania, 601024 Onesti, 60 Republicii Str.,
e-mail: ctpetruponi@yahoo.com
Номер на проекта: 2010-1-RO1-COM06-06875 6

Gymnasio Eleftheroupolisο
Greece, Eleftheroupoli, Terma Mavromichali,
e-mail: gymele@sch.gr
Gimnazjum Nr 1 W Zawierciu
Poland, 42-400 Zawiercie,
22 11 Listopada Str.,
e-mail: gim1@zawiercie.pl
Ies Politécnico Las Palmas
Spain, Las Palmas De Gran Canaria,
43 C/ Canalejas Str.,
tel.: +928 36 93 68
e-mail: 35002984@gobiernodecanarias.org

Многостранни училищни партньорства

Вкусовете на Европа
Целева група:
Ученици на възраст от 10 до 14 години, учители, родители.
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Резюме на проекта:
“Вкусовете на Европа” има за цел да даде възможност на децата, персонала, директорите и родители в училищата партньори да формират по-добро разбиране на собственото си културно наследство. Цели се и по-дълбоко възприятие на взаимоотношенията, обичаите и начина на живот в
другите страни. По време на партньорството ние ще проучим тези аспекти, за да усетим по-добре
“вкусовете” на Европа. Във фаза едно, ще се събира информация за кухнята, занаятите, музиката и
танците, както и за ежедневието и празниците.
Резултати: Създаване и публикуване на рецептурник “Вкусовете на Европа”; Мултимедийна презентация и пиеса (традиционни народни приказки); Видеодневник за свободното време на децата
и записи на песни и танци.
Вторият етап ще се фокусира върху обмяна на резултатите и опита между училищата партньори:
Приготвяне на храна от книгата с рецепти; Занаятчийски проекти на базата на инструкциите от
партнъори; Танц и пиеса (приказка на партньора). Видеоконферентната връзка ще даде възможност на децата да говорят за това как те прекарват време със семействата си.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Петко Рачов Славейков”
Видин 3700,
ул. П. Р. Славейков” 26,
тел.: +359 94 600 21
e-mail: sou8_vidin@abv.bg
Партньори:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. Żołnierzy Armii
Krajowej
Poland, 21040 Świdnik, Armii Krajowej 3,
tel.: +48 817 513 893
e-mail :sekretariat@sp7.swidnik.pl
Greenleaf Primary School
United Kingdom, London,
E17 6QW Greenleaf Road,
tel.: +20 8520 79 63
e-mail: kathryn.soulard@sch.walthamforest.gov.uk
Номер на проекта: 2010 - 1 -PL1 - COM06 - 11385 2

Şükrü Mülazımoğlu İlköğretim Okulu
Turkey, 07400 Antaliya,
Güllerpınarı Mahallesi. Çevre Yolu,
tel.: +90 242 513 42 40
e-mail: 813053@meb.k12.tr
Col Legi Públic Norai
Spain, 07400 Port D’alcúdia, 12 C/ Illes Balears Str.,
tel.: +34 971 547 651
e-mail: cpnorai@educacio.caib.es
3° Circolo didattico “Roncalli”
Italy, 70022 Altamura, 2 Via Minniti Str.,
e-mail: baee046007@istruzione.it
Underhill Junior School
United Kingdom, London,
EN5 2LZ Mays Lane Barnet,
e-mail :office@underhilljnr.barnetmail.net

Многостранни училищни партньорства

Съвременно образование
Целева група:
Всички ученици от ОУ “В. Левски” гр. Белене, които са проявили интерес да участват в дейностите
по проекта. До момента участие са взели около 120 ученици.
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Резюме на проекта:
Партньорството между трите училища се базира на идеята, че учениците са различни, идват от
различни социални и етнически среди, но трябва да са добре подготвени за бъдещата си реализация. От тук идва и осъзнатата нужда от фокусиране на образованието върху практиката, с цел
да се развият у учениците основни житейски умения, компетенции и креативно мислене. Целта на
партньорството е да се развие иновативен модел на устойчиво неформално обучение, базирано
на атрактивни извънкласни дейности (работилници, спортни състезания, интерактивни игри, възстановки на обичаи, засаждане на дръвчета, празнични чествания и др).

Контактна информация:

Координатор:
Основно училище «Васил Левски»
Белене 5930,
ул. „Епископ Е. Босилков“ 1,
tel.: +359 658 3 69 94,
+359 658 3 48 34,
e-mail: vasillevskibelene@abv.bg

Партньори:
Grupul Scolar
Romania, Mihailesti, Giurgiu,
168 Calea Bucuresti Str.,
tel.: +40 246 278 039
e-mail: grscmihailesti@yahoo.co.uk
Buyukcigli Lisesi
Turkey, Izmir, 8064 Cigli,
22 Koyici Mah. Str.,
tel.: +90 232 3764028
e-mail :290306@meb.k12.tr

Номер на проекта: LLP 2010 COM MP 005

Многостранни училищни партньорства

Нашият ден започва с усмивка
Целева група:
Деца, учители, родители.
Резюме на проекта:
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Проектът „Нашият ден започва с усмивка” има следните цели:
- Създаване на позитивна и спокойна емоционална среда за децата в детската градина;
- Преодолявяне на агресивните нагласи у децата;
- Утвърждаване на доброто в поведението им;
- Усвояване от децата на добри модели на поведение в духа на европейските ценности и
нравственост;
- Приобщаване на родителите към целите и дейностите на проекта.
Целите ще постигнем чрез: утринни срещи, релаксиращи игри, театрални спектакли, изложби,
карнавално шоу, празници, центрове за детско творчество в групите, тренинги и анкети с родителите.
По него педагозите от детската градина работят съвместно с колеги от Литва, Ирландия, Германия,
Румъния, Унгария и Турция.

Контактна информация:

Координатор:
Целодневна детска градина ПЪРВИ ЮНИ
гр. Горна Оряховица,
ул. Витоша 2А
тел.: +359 618 200 89
http://cdg1june.hit.bg/

Номер на проекта: 2010-1-BG1-COM06-03059 1

Многостранни училищни партньорства

Lullabies: The Universal Language Of Love
Целева група:
Деца в предучилищна възраст, учители, родители , културни институции, общественост.
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Резюме на проекта:
1. Проучване, събиране, изследване на приспивни песни като част от националната литература, музика и изкуство.
2. Да се докаже тяхното значение за запазване на връзката с майката и семейството, запазването на културните и национални ценности, както и за сближаването на различни общества
и култури.
3. Да се изследва ролята на приспивната песен в социален, психологически и културен аспект
4. Да се помогне за оцеляването и разпространението на тази част от традиционната национална култура.
Контактна информация:
Координатор:
ЦДГ 2 “Ханс Кристиян Андерсен”
Бургас 8001
ул. “Поп Грую” 71,
тел.: + 359 56 832 078
e-mail: cdg2@abv.bg

Партньори:
Основно училище Салва
Румъния
e-mail: scoalasalva@yahoo.com
Основно училище “Хачи Сабанчи”
Турция, Анкара
http://www.hacisabanci.meb.k12.tr/,
e-mail: kadriyeboyaci@gmail.com
Детска градина “Званечик”
Латвия, Добеле
тел.: +371 637 211 07
e-mail: dinazvanins@inbox.lv
Училища и детски градини
Португалия
Порто Пинейро-Пинейрал,
e-mail: ce@eb23-pinheiro.rtcs.pt
Детска градина
Унгария, Комло,
тел.: +36 36 366 035
e-mail: altisk.tiszanana@freemail.hu

Номер на проекта: 2010-1-RO1-COM06-06834

Многостранни училищни партньорства

Седем пътя из Европа
Целева група:
Ученици, учители, родители.
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Резюме на проекта:
Седем училища споделят единна представа за Европейска идентичност. Ще подготвим ученици,
учители и родители за предизвикателствата на живота в модерна Европа. Ще развием чувство
на самосъзнание и интерес към чуждите езици, култури и традиции. Чрез заучаване на основни
фрази на езика на всички партньори, както и чрез вземане на участие в съвместни дейности,
придобиваме по-силно развито чувство на принадлежност към Европейската общност. По проекта се изработват лого, песен и дневник. През тези две години ние придобиваме повече опит
чрез изучаване на спортни игри, танци, песни, преподадени от учители от училища партньори
по време на учебните визити. Това, от своя страна, подобрява тяхното професионално развитие
като учители. Участващите в проекта ученици могат да използват новозаучените чуждоезикови
фрази на лагер Коменски в Италия. Опознаваме по-добре нашата култура чрез изкуство, история и различни дейности. Чрез църковни рисунки и други материали, изработени през ежегодната седмица Коменски, както и чрез обмяна на информация и материали с нашите партньори,
всяко училище партньор изработва изложба в своя Европейски кът. Това прави материалите
достъпни както за родителите, така и за обществото. Организираните от нас събития, като футболни купи, международни спортни фестивали, екскурзия и работа с местни художници, позволяват на децата да споделят идентични преживявания чрез размяна на снимки и обсъждане на
резултатите от тези преживявания. Това окуражава родителите да вземат участие в проекта и да
бъдат включени в обучението на своите децата. Деца, родители и ученици ще бъдат включени в
оценяването на въздействието на проекта върху познанията на учениците и училищното развитие. Ние ще разпостраним нашата работа пред местното общество, училища, местните медии, а
също така и на нашия уебсайт.
Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно училище
“Любен Каравелов”
Видин 3700
ул. “Любен Каравелов” 29,
тел.: +359 94 600 388
e-mail: lk-vidin@dir.bg
Партньори:
L’Istituto Comprensivo “Galileo Ferraris” di Spello
Зemynospagrindine.vilnius
http://www.zemynospagrindine.vilnius.lm.lt
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-024

St. Barnabas First and Middle school
United Kingdom,
Pershore WR10 2AW,
Stonebow Road Drakes Broughton,
tel.: +1 905 840 366
https://www.edulink.networcs.net/schools/st_
barnabas_middle/Pages/Default.aspx
Europaschule Marlishausen
Germany,
http://edu.jccm.es/cp.principedeasturias/

Многостранни училищни партньорства

Преодоляване на ксенофобията чрез по-задълбочено
разбиране на европейските култури
Целева група:
Основната целева група включва учениците, които посредством работата си по проекта ще разширят познанията си за културата на партньорските страни и ще придобият богат опит в съвместната работа. Учителите ще бъдат мотивирани да изучават чужди езици и ще затвърдят мястото на
междукултурното образование в учебната програма. Сред училищната общност ще се разшири
разбирането за необходимостта от връзки между европейските училища с цел създаване на социална обвързаност.
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Резюме на проекта:
Нашите ученици ще имат възможност, чрез работата си по програма “Коменски”, да осъществят
връзки с ученици от други европейски страни. Ще провокираме тяхното творческо мислене, като
създадем „Книга на мира“, която ще включва пословици за мира и приятелството от културата на
всяка от държавите. Всички партньори ще представят свои мислители, писали в сферата на мира
и братството. Така учениците ще могат да открият прояви на толерантност в своята култура. Целта
е да се научат подрастващите как да представят своя идея, да умеят да я обсъждат с другите, както
и да приемат тяхното мнение, и накрая да съумяват да достигат до общо решение. Запознаването с
различни аспекти на културата на участващите страни е добър подход за намаляване на ксенофобията, предразсъдъците и липсата на толерантност. Така учениците ще опознаят приликите и разликите между народите. Не на последно място, тийнейджърите ще бъда насърчавани да предлагат свои идеи за изграждане на толерантно общество и постигане на социо-културна обвързаност.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Пейо Яворов”
Варна 9023,
ж.к. “Владислав Варненчик”
tel.: +359 52 510 544
e-mail :yavorov_varna@abv.bg
Партньори:
GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
Turkey, Ankara, TR 06220 Yenimahalle,
20 Gazi Mahallesi Korkmaz sok. Str.,
tel.: +90 312 211 20 11
e-mail: kareny4@yahoo.com
Naisiu pagrindine mokykla
Lithuania, Naisiai village, tel.: +370 41 386 035
e-mail: naispm@takas.lt
Номер на проекта: 2010-1-TRI-COM06-13695 2

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy
Poland, PL-40-761 Katowice, 172 Panewnicka Str.,
tel.: +48 32 252 78 84, e-mail: Sp9.katowice@interia.pl
Scoala cu Clasele I- VIII nr. 26
Romania, Bucharest, İntrarea Cobilitei,
tel.: +40 21210 48 80, e-mail: scoala26@yahoo.com
Základná škola akad. Jura Hronca Rožňava
Slovakia, Rožňana, 12 Zakarpatská Str.,
tel.: +241 58 734 3386, skola@zszakarpatskav.edu.sk
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola
Latvia, Rudbarzi, Rudbarzi pagasts, Skrundas novads,
tel.: +371 633 540 02 e-mail: okrps@kuldiga.lv
Istituto Magistrale Statale „Francesco Angeloni“
Italy, 98050 Termi, 100 Viale C. Battisti Str.,
tel.: +39 0744 300 703,
e-mail: trpm01000q@istruzione.it

Многостранни училищни партньорства

Как децата могат да допринесат за опазване
на планетата зелена и чиста
Целева група:
Основната целева група са ученици на възраст между 11 и 15 години. Училището е първото екоучилище в областта и проектните дейности обхващат паралелки 2-4 клас, в които се изучават
задължителноизбираемите предмети “Околен свят” и “Човекът и природата”. В целевата група са
включени учениците от Индивидуална квалификационна дейност “Екология” и Индивидуална
квалификационна дейност “Екоакадемия”, учителите от Екощаба, преподаватели от методическо
обединение “Науки за природата”.
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Резюме на проекта:
Главната цел е разработка на екологични проблеми и включване на широка група тийнейджъри и
местни граждани в екологичното образование. Целите на проекта: Учениците да оценят своя принос към околната среда; Да предприемат конкретни действия по проблеми, свързани с промяната на климата, замърсяването на въздуха, опазването на застрашените животински и растителни
видове; Да предприемат действия за подобряване средата на живот и работа; Да рекламират рециклирането, разделното събиране на отпадъци, използването на велосипеди вместо автомобили; Да се развива творческия елемент. По време на проекта ще се отбележат международни дни
за защита на природата. Ще се подготви изложба „Красива природа”. Учениците ще се запознаят с
проектите, които се разработват от местните власти и Европейския съюз в защита на природата.
Те ще рекламират разделното събиране на отпадъци в района, в който живеят, ще изработят различни произведения на изкуството, за да демонстрират значимостта на рециклирането.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Пейо Крачолов Яворов”
Варна 9023,
ж.к. Владислав Варненчик,
тел.: +359 52 510 544
e-mail: yavorov_varna@abv.bg
Партньори:
Zespol Szkol im. Adama Mickiewicza
Poland,17-100 Bielsk Podlaski, 126 Mickiewicza Str.,
tel.: +46 26 241142
e-mail: sekret-zs-am@o2.pl
Dimotiko Sxolio Marathokampou Samos
Greese, 83102 Marathokampos Samos,
e-mail :mignatiou@yahoo.com
Номер на проекта: 2010-1-PL1-COM06-11323-4

M.Abdurrahim Gizer Ilkogretim Okulu
Turkey, 01120 Adana,
Buyuksehir Belediyesi Arkasi,
tel.: +90 322 454 37 98
e-mail: magiokulu@mynet.com
C.P. Luis Cernuda
Spain, Sevilla,
41960 Castilleja de la Cuesta,
Maestro Victor Manzano s/n,
e-mail: 41601437.averroes@juntadeandalucia.es
Scoala Cu Clasele I-Viii Nr. 1 Bicaz
Romania, 615100 Bicaz,
1 Marceni Street Str.,
e-mail :scoala_marceni@yahoo.com

Многостранни училищни партньорства

Помогни на себе си - намери щастието, като помагаш на другите
Целева група:
Ученици, учители, училищен персонал.
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Резюме на проекта:
Целта на този проект е да даде на учениците знания и опит, които да им помогнат да се справят с мултикултурните общества, като се запознаят с разнообразието в образованието, езиците и
начина на живот, да се научат на толерантно отношение към различните култури, обичаи и традиции. Проектът е интеграционна програма - съвкупност от благотворителни акции, размяна на
иновативни методи на преподаване, положителни образователни практики, творческо писане и
говорене на английски и майчин език.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ „Неофит Рилски”
Област Плевен, Кнежа 5835,
ул. „Христо Смирненски”52,
tel.: +359 09132 74 98
e-mail: kolda6ka@abv.bg

Партньори:
Зеспол скул – Йоан Павел ІІ в Збучин
Полша, 08106 Збучин,
тел.: +25 641 30 03
e-mail: gim_zbuczyn@wp.pl
Теоретична гимназия Майкъл Елиас
Sweden,
371 32 Karlskrona,
SE22 - Sydsverige,
3 Amiralitetstorget Str.,
e-mail: yvonne.strandh@teoretiska.se
Gymnasio Vassilikou
Гърция, Василико 34002, Елада,
ул. „Неофит“ 80,
e-mail: mail@gym – vasil.eyv.sch.gr
Училище Мигел Ромеро Естео
Испания,
29006 Малага,
ул. Мартин карион,
тел.: +290 121 06
e-mail: dverroes@juntadeandalucia.es

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-062

Многостранни училищни партньорства

Нещата, които ни свързват
Целева група:
Ученици от гимназиален курс, изучаващи немски език; техните родители ; учители по немски език,
информатика, български език, история; училищното ръководство; широката общественост.
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Резюме на проекта:
Целта на проекта е да стимулира общото европейско съзнание на учениците, родителите и учителите посредством междукултурен обмен и придобиване на опит. По време на работни заседания, уъркшопове, фотографиране, работни срещи и т.н. участниците представят регионите, от
които идват. Стремежът е учениците да приемат участието си в проекта като възможност да станат
членове на бъдещото европейско общество, като развиват умения и способности, които ще бъдат важни за бъдещия им професионален живот в Европа, например умения за работа в екип и
комуникирционни умения. Създавайки приятелски контакти с останалите участници в проекта,
учениците едновременно задълбочават и подобряват познанията си по чужд език. До края на
двугодишния проект учениците осъзнават различното и общото, така че да могат по-добре да преценяват последствията от собствените си действия по отношение на останалите хора и околната
си среда. Проектът е не само „нещо, което свързва“ участниците от различни нации, възрастови
групи и образователни системи, но и училищата и широката общественост, напр. семействата,
различните видове училища и местните власти, което се постигна чрез разпространението му.
Институциите целят дългосрочна съвместна работа с партньорите, продължаваща и след приключване на същинския проект. Желанието на участниците е постигане на трайни и основаващи
се на взаимно доверие приятелства.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Христо Ботев”
Враца 3000,
ул. “Генерал Леонов” 37,
тел.: +359 62 35 49

Партньори:
Колеж лез Алоброж
Франция, 74802 Ла Рош сюр Форон,
1000 рю дьо Легалите,
e-mail: ce0740931K@ac-grenoble.fr
Беруфлихе Щуле дес Крайзес Хордфризланд
ин Хузум
Германия, 25813 Хузум, ул. „Херцог Адолф“ 3
e-mail: buero@bs-husum.de
Повиат Новотарски - Чеспол Школ Техничних
им. Станислава Сташика
Полша, 34-400 Нови Тарг, ул. “Войска Полскиего” 9,
e-mail: zst@nowotarski.pl

Номер на проекта: 2010-1-FR1-COM06-15430 4
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Традиции в Европа без граници
Целева група: Ученици, учители, родители.
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Резюме на проекта: Този проект цели да заинтригува ученици и учители от 15 държави да работят
заедно по тема, важна за всички тях: ”Традиции”. Междукултурното образование стартира с общи
ценности, по-важни от различията между хората. Красотата на всяка една култура произлиза от разнообразието. Традициите изразяват ценностите, силата и дирите на един народ по най-добрия начин. Приятелството и толерантността между хората нарастват, опознавайки и разбирайки ценностната система на другите. Училището като храм на знанието, може да се превърне в междукултурен
мост на модерна Европа. Чрез комуникацията между учениците от различни култури – подкрепяни
от техните родители и учители - тези елементи от традицията (песни, танци, обичаи, литературни
произведения, фолклорен театър, изкуство) могат да се направят по-ценени . Учениците и учителите
ще бъдат стимулирани да развият своите познания по езика, своите организационни и социални
умения, както и артистичните и креативните си способности. Те ще представят легенди и ще ги преведат на или от английски език на техния роден език. След това ще ги публикуват в обща книга, илюстрирайки я, събирайки рецепти от нашата национална кухня, които да бъдат подредени в готварска
книга, реализирайки презентации, календари, разменяйки e-mail-и или кореспондирайки чрез чат
с техните партньори. Тази съвместна работа ще бъде отразена в календар, маркирайки празниците
на всички партньори, в брошура, която ще опише националните празници, и готварска книга, която
ще съдържа рецепти на традиционите ястия на партньорите, преведени на английски език. Ще има
книга, съдържаща една популярна легенда на всяка страна партньор, преведена на английски език,
а също така и на езика на всеки един от партньорите.
Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно
училище “Любен Каравелов”
Видин 3700,
ул. “Любен Каравелов” 29,
тел.: +359 94 600 388
e-mail: lk-vidin@dir.bg
Партньори:
Çamlıca Coşkun İÖO,
Turkey, Istanbul,
Çamlıca Coşkun Private School,
tel.: +216 683 94 93
http://www.coskun.k12.tr
College Prive Notre Dame ,
Франция

Scuola d’istruzione secondaria
di 1°grado “Ugo De Carolis”
Италия
Oš Antona Ingolıča Spodnja
Polskava
Словения
”Genio” Pradine Mokykla
Литва
Secondary School Lila
Испания
Städtische Realschule Broich
Германия
Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza w Opolu
Lubelskim
Полша

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-029

Rocca al Mare Kool
Естония
The Drive Community Primary
School LSA Technology and
Performing Arts College
Англия
Liszt Ferenc Zeneiskola AM
Унгария
The Professional Mealhada´s
School
Португалия
Colegiul Militar Liceal Stefan
Cel Mare
Румъния
4ο Γυμνασιο αιγαλεΩ
Гърция

Многостранни училищни партньорства

Да се опознаем по-добре чрез празници и фестивали
Целева група:
Ученици, учители, родители.
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Резюме на проекта:
Всяка страна, участваща в проекта, има своята история, култура и традиции. Известните традиции
и фестивали принадлежат към наследството на една страна и са свидетелства за нейната история и национална идентичност. Да открием, споделим и изживеем тези празници и традиции е
начин да преоткрием корените си, идентичността си, но и да избегнем изолацията, да опознаем
другите по-добре, да развием идеята за членство в едно общество с европейско самосъзнание.
Учениците ще създадат образователни фотоалбуми, брошури, слайдшоу и видео презентации на
фестивали и традиции на техните страни и региони. Те ще засягат различни области - популярни
събития, архитектура, музика, танци, приказки, легенди, герои. След тяхното разпостранение сред
партньорите, тази идея ще намери своето приложение. Проектът ще допринесе за дълготрайни
познания за нашата култура, история , легенди и традиции, както и за придобиване на европейско
измерение на тези наследства.
Контактна информация:
Координатор:
Средно Общообразователно
Училище “Любен Каравелов”
Видин 3700,
ул. “Любен Каравелов” 29,
тел.: +359 94 600 388
e-mail: lk-vidin@dir.bg

Партньори:
André Aalberg Primary School
Sainte Marie Aux Mines,
tel.:+3 89 58 74 49
Daniel NEFF (e-mail :daniel.neff@ac-strasbourg.fr)
Béla Bartók Primary School Veszto
Hungary
Šiaulių Vijolių Secondary School Siauliai
Lithuania
Ludwik Zamenhof’s Primary School # 51
BIAŁYSTOK
Poland
Andrés Manjon Primary School Ceuta
Spain
Kerim Çeliktaş Türkocağı Primary School Tarsus
Turkey

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-027

Многостранни училищни партньорства

Пей, танцувай, бъди щастлив:
различието от култури ни обединява
Целева група:
Ученици и учители от Гимназия “Христо Ботев”, гр. Попово.
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Резюме на проекта:
Целта на настоящия проект е учениците и учителите да се докоснат то културата на другите страни, както и да представят своята собствена. Целта е чрез познание да се изгради уважение към
културата, традициите, религиите, както на партньорите като нации, така и към отделния човек.
Учениците и учителите да имат възможността да посетят страните, градовете и училищата на
партньорите и да се организират съвместни концерти, където чрез музиката и танца, въпреки
различията, всички да се почувстват граждани на обединена Европа. Участието в международни
партньорства засилва мотивацията за изучаване на чужди езици и нови технологии.

Контактна информация:
Координатор:
Гимназия “Христо Ботев”
България, Попово 7800, ул. “6-ти септември”8А,
e-mail: gimn_popovo@abv.bg

Партньори:
Kauno Rajono Domeikavos Gimnazija
Lithuania, Domeikava, Kaunas Region,
3 Baznycios Str.,
tel.: +37 037 477262
e-mail: domeikavos.gimnazija@gmail.com
DOĞANŞEHİR LİSESİ
Turkey, Malatya, KARŞIYAKA MAH.SÜRGÜ CAD.
DOĞANŞEHİR,
tel.: +90 4225 171 116
e-mail: bilgi@dogansehirlisesi.net

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-078

Многостранни училищни партньорства

Включващото образование:
съюзник за европейска идентичност
Целева група: Деца, учители и родители.
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Резюме на проекта: Проектът се основава на теорията и практиката на включващото образование – всички деца, независимо от техните способности и националности, да получат качествено
преподаване и обучение, да бъдат активни участници в този процес. Работата по проекта ще допринесе за премахване на всякаква изолация и предрасъдъци. Учениците се обучават и се запознават с различни култури, обичаи и културни навици, които съществуват в Европейския съюз. Бяха
създадени Skype адрес на ОДЗ № 6 и e – mail адреси. Ежедневни контакти се осъществяват между
партньорите и в затворената група във Facebok. Разменяме мнения, идеи, впечатления, снимки,
вълнения, опит. Всяка група изработи свое предложение за лого на проекта. Предложението на
група „Врабчо” спечели и беше предложено за участие в международния конкурс. Деца и учители
гласуваха по Интернет. За лого беше избрано предложението на Турция. Избрахме и приготвихме
рецепти за Коледни и Новогодишни гозби и ги изпратихме на френските партньори за сборника от кулинарни рецепти от всички държави. Децата участваха във видеоконферентните връзки.
Предварителната подготовка беше много емоционална, самите сеанси – желани и вълнуващи. Интересно беше за децата да се срещнат он лайн, да се запознаят, да се представят един на друг и да
се забавляват заедно. В различните игри децата пресъздаваха взаимоотношения на приятелство
и взаимопомощ между хора и животни, учеха се да се съобразяват и зачитат различното мнение и
различията. Направихме звуков запис на около 100 най – често използвани от децата думи. Произношението на думите беше записано на роден език и с латински букви. Децата участваха във
всички дейности, независимо от техните индивидуални възможности, пол, религия, националност.
Контактна информация:
Координатор:
Обединено детско заведение № 6
София 1220, ул. “Генерал Жостов” 1,
tel.: +359 2938 3034, e-mail: odz6bulgaria@yahoo.com
Партньори:
B Dimotiko Scholio Xilotimpou
Cyprus, Larnaka, 1 Archiepiskopou Makariou III Str.,
e-mail: renosge@gmail.com
GGS Ernstbergstrasse
Germany, Koln, 2 Ernstbergstrasse Str.,
e-mail: r1111910@schule.nrw.de
Circolo Didattico Via Ugo Bassi
Italy, Civitanova Marche, 30 Via Ugo Bassi Str.,
e-mail: radelaidemecozzi@libero.it
Номер на проекта: 2010-1-CY1-COM06-00928 5

Clubul Copilor Hunedoara
Romania, Hunedoara, 17 Victoriei Str.,
e-mail: rdanielardelean2003@yahoo.com
Nazire Merzeci Ilkogretim Okulu
Turkey, Izmir,Sevgi Mahallesi Eski Izmir Caddesi 331,
e-mail: rnezo@mynet.com
Klaipedos “Universa Via” pagrindine mokykla
Lithuania, LT-91001 Klaipeda, 27 Kauno Str.,
e-mail: rlitorinak@gmail.com
Zespol Szkol i Placowek nr 1, Szkola Podstawowa
nr 62 - Poland, Bydgoszcz, 53 Stawowa Str.,
tel.: +485 237 325 15, e-mail: aleksandra_74@wp.pl
Neulles-Neuillac-Sainte-Lheurine
France, Sainte-Lheurine, tel.: +335 464 912 51
e-mail: domitalon@free.fr

Многостранни училищни партньорства

С дъга от ръце да построим Европа
Целева група:
Начална училищна възраст.

Програма “Коменски” 2010
Стартирали проекти

72

Резюме на проекта:
Целта на проекта е да дадем възможност на учениците да разберат какъв е начинът на живот
в другите европейски страни и да разширим техните хоризонти. Това е ключов момент в гражданското и личностното им развитие. В процеса на работа те ще имат шанса да споделят опит и
да наблюдават какво се случва в другите европейски училища. Участието в този проект ни дава
възможност да задълбочим знанията си за изкуството, историята, географията и околната среда
на Европа; да окуражаваме учениците да развиват своята креативност; да ги мотивираме в усвояването и усъвършенстването на английски език; да ги улесним в придобиването на умения, свързани с използване на ИТ. В същото време ще им помогнем да научат повече за своята собствена
страна и народ.
Контактна информация:
Координатор:
Шесто основно училище “ Свети Никола “
Стара Загора 6000, ул. „Ген. Гурко” 46 А,
тел.: +359 42 605 869
e-mail: ou6sz@abv.bg
Партньори:
Instituto Comprensivo di Cavaglia
Italy, 13881 Cavaglia, Via Pella,snc,
e-mail: iccavaglia@libero.it
Yeni Mahalle Enver Ustun Primary school
Turkey, 77000Yalova, 77 Yeni Mahalle Termal Str.,
tel.: +90 226 679 11 95, e-mail: 417906@k12.tr
Scoala Generala Nr.5 Arad
Romania, 310171 Arad, 22 Udrea Str.,
e-mail: scoalanr5ar@yahoo.com
Szkola Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego
w Lindowie
Poland, 42-165 Lipie, Lindow, 42 Lindow Str.,
e-mail: szkoalalindowpoczta.onet.pl
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-119

Escola Basica de Primerio Ciclo com
Pre- escolar de Santa Cruz
Portugal, Madeira, Santa Cruz,
Avenida 2 de Agosto de 1996,
e-mail: eb1pescruz@madeira-edu.pt
Ecole Elementaire Publique La Lie
France, 42300 Villerest,
32 Frechat Str., tel.: +334 776 963 57
e-mail: ce.0421753c@ac-lyon.fr
Hameenlinnan Yhteiscoulu Tuomelan Yksikko
Finland, 13210 Hameenlinna,
20 Tuomelankatu Str., tel.: +358405155108
e-mail: arto.nykanen@hameenlinna.fi
Zer Riu Ondara
Spain, 25331 Tornabous, 2 Placa de la Vila Str.,
D Latsia Primary School
Cypros, 2232 Nicosia, Latsia, 22 Vasilias Str.,
e-mail :latsia.d.dim@cytanet.com.cy

Многостранни училищни партньорства

Огромни дизайнери
Целева група:
Ученици от 5, 6, 7-ми клас.
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Резюме на проекта:
Цели: Този проект има за цел да насърчи изучаването на чужди езици и да подкрепи развитието
на ИКТ. Учениците от Турция, Румъния, Полша и България споделят методите, които използват при
изучаването на чужди езици. Благодарение на този забавен проект, у тях ще се създаде положително отношение към езиковото обучение. Тъй като всичко зависи от техния избор, въображение
и креативност, те ще покажат своите умения. Споделянето на преживявания и идеи с партньорите
ще отвори един нов свят за младите хора, те ще се превърнат в огромни дизайнери. Проектът
изследва културните различия и прилики между страните, от които произхождат участниците, в
географски и исторически аспект. Дейностите по проекта и мобилностите благоприятстват трансграничната комуникация между учениците от партньорските институции като важен елемент на
междукултурния диалог, която ще доведе до преодоляване на предразсъдъците и установяване
на дълготрайни приятелства отвъд границите. Очаквани резултати: висока мотивация и интерес
към реализиране на дейностите по проекта; обогатяване и формиране на чуждоезиковите знания;
подобряване на уменията за работа с ИКТ; усвояване на важна географска и историческа информация за страните–партньори в проекта; възможност за участниците да преоткрият личните си
умения и компетенции.

Контактна информация:
Координатор:
Основно училище “Христо Ботев”
с. Църквица 9939,
общ. Н. Козлево, обл. Шумен,
ул. “Хр. Ботев” 10,
тел.: +359 54 532 23 263
e-mail: outsarkvitsa@abv.bg

Партньори:
“Ortahisar Fatih İlköğretim Okulu”
Turkey, Ortahisar, Hibe Dede Str.,
tel.: +384 343 20 84
e-mail: ortahisarfatih@hotmail.com
Scoala Generala Numarul
13 Nuferilor Str., Coldea,
tel.: +40 0268 251 267
e-mail: scoala2codlea@yahoo.com
“Szkoła Podstawowa” nr 50 im. E. Plater
8 Grobla IV Str., Poland, Granska,
tel.: +58 301 18 48
e-mail: sp50@wp.pl

Номер на проекта: LLP – 2010 – COM – MP - 087

Многостранни училищни партньорства

Ползването на филми и анимация в преподаването
и обучението за Европа
Целева група:
Ученици от първи до четвърти клас и техните преподаватели; преподаватели по изкуства, по английски език и по информационни технологии.
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Резюме на проекта:
Целта на проекта е да изгражда, задълбочава и развива познания и умения, свързани с традициите
и културата в Европа. Това се постига с активното използване на знанията, които се натрупват в
часовете по информационни технологии, чужди езици, изкуства, литература, човек и общество,
човек и природа. Идеята е чрез създаването и размяната на филми на различни теми, учениците
да бъдат стимулирани да използват съвременните технологии и да се стремят към творчески подход и търсене на знания.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ ”Георги Измирлиев”
Горна Оряховица 5100,
ул. ”Ангел Кънчев”17,
tel.: +359 618 6 02 64, +359 618 6 02 28
e-mail: gim17@abv.bg
Партньори:
Hullavington C.E.Primary School,
United Kingdom,
The Street, Wiltshire,
tel.: +441666 837 604
e-mail: admin@hullavington.wilts.sch.uk
AlfaSchool
Sweden, 73732 Fagersta,
17 Alfavagen Str.,
e-mail: yvonne.flodstrom.alfa@fagersta.se
Colegio Salesiano “San Juan Bosco”
Spain, 13500 Puertollano,
18 Avenida Maria Auxiliadora Str.,
tel.: +34 926 425453
e-mail: dpipsp@salesianos-madrid.com
Номер на проекта: 2010-1-GB1-COM06-06061 7

Szkola Podstawowa im Jana Pawla II w Trzebini
Poland, 32540 Trzebinia,
21 Os.zwm Str.,
e-mail: zwmsp8@interia.pl
Groupe Scolaire Primaire
Publique de Carlepont
France, 60129 Caplepont,
Rue de I`Egalite,
e-mail: chrysty@neuf.fr
Scuola Primara”Vitorino da Feltre”
Italy, 29121 Piacenza,
4 Via Manfredi Str.,
tel.: +39 0523 458 285
e-mail: poee005008@istruzione.it
Kanuni Siltan Suleyman Ilkogretim Okulu
Turkey,
80950 Osmaniye,
11 Dr Ihsan Goknel Mahallesi 7 Str.,
tel.: +90 328 814 42 07
e-mail: 567495@gmail.com

Многостранни училищни партньорства

Училищен парламент
Целева група:
Ученици. Участниците в проекта са на възраст от 13 до 19 години и са от 4 училища - Турция,
Полша, България и Холандия.
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Резюме на проекта:
Основната цел на проекта е да се създаде и постигне по-демократичен начин на ръководство на
училищата, чрез включване на учениците в административния процес. За да се осъществи това,
във всички партньорски училища ще бъде създаден училищен парламент. Учениците ще изживеят
изборен процес, подобен на този в реалния живот. До началото на проекта учениците от всички
страни ще бъдат информирани за същността му. От тях ще се изисква да се подготвят за избирателни кампании. Кандидатите за парламента ще бъдат избирани от всички класове. Представителите от класовете ще организират заседанията. Ще бъде избран председател на училищния парламент. Училищният парламент ще представлява учениците, ще споделя всички проблеми и нужди,
свързани с училищното им ежедневие. Ще бъде осигурено демократично училищно управление
и образователна среда. Всички дейности и проблеми ще бъдат споделени между партньорите.
Приложенията на такива демократични среди в нашите училища ще бъдат изследвани от гледна
точка на Европейските измерения. Всеки партньор ще започне училищна документация, ще подготви брошури и ще напише статии за постиженията на училищния парламент, за внесените от
него идеи и за развитието му, както и за политическите системи във всяка страна. Партньорството
ще бъде сред страните Турция ( координатор), Полша, Холандия и България в периода от 01 Септември, 2010 до 31 Юли, 2012 година.

Контактна информация:
Координатор:
Професионална гимназия по търговия
и ресторантьорство
Враца 3000, Ученически комплекс Корпус 2,
тел.: +359 92 64 80 46
e-mail: pgtr_vr@abv.bg

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Zarzeczu
Poland, 37-250 Zarzecze region PL32 - Podkarpackie,
9A Zarzecze Str., tel.: +48 16 640 12 72
e-mail: pubgimzarz@poczta.onet.pl

Партньори:
Muş Fen Lisesi
Turkey, Ortadogu Anadolu, 49100 Muş, Region Trb
Bitlis Yolu Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri Yanı,
e-mail: musfenlisesi@mynet.com

KSG De Breul Dutch
Netherlands, 3708 Ag Zeist, Region Nl31 - Utrecht,
98 Arnhemsebovenweg Str.,
tel.: +31 343 416 418
e-mail: g.mathews@de-breul.nl

Номер на проекта: 2010-1-TR1-COM06-13641 4

Многостранни училищни партньорства

Хайде да играем и говорим
Целева група:
305 ученици от начален етап на обучение участват в изпълнение и демонстрация на български
игри и в разучаване на игри от партньорските училища.
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Резюме на проекта:
При развитието на обществото и новите технологии има тенденция да се създаде форма на изолация за учениците. Забелязвайки я в работата си с децата, ние решихме да помислим върху
възможни начини за противодействие на тази тенденция. След срещи и обсъждания с персонала,
открихме, че игрите във всичките им форми (традиционни игри, игри на детска площадка, групови
игри) могат да бъдат отличен отговор на проблема.
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Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Николай Катранов”
Свищов 5250,
e-mail: sounkatranov@gmail.com

Партньори:
Ecole Saint-Joseph (Rhéas/La Futaie)
France, 79300 Bressuire,
Rue de la Thude,
e-mail: gicquel.frederique@orange.fr
TURANLAR İLKÖĞRETİM OKULU
Turkey, 09700 Aydin,
e-mail: gamzetanology@hotmail.com
Clubul Copiilor Zimnicea
Romania, 145400 Zimnicea,
e-mail: camelia_tz@yahoo.com
Ecole Saint Hilaire
France, 79000 Niort,
19 rue du petit banc Str.,
e-mail: guylaine.chataignier@sfr.fr
Ceip Lopez Ferreiro
Spain, 15704 Santiago de Compostela,
e-mail: javierfernandez@edu.xunta.es
Ennis C.B.S
Ireland, Co. Clare,
e-mail: colm@burrenforts.ie

Номер на проекта: 2010-1-BG1-COM06-03025 1

Многостранни училищни партньорства

Игрите - нашата Вселена
Целева група:
Ученици от началния етап на обучението си, учители и цялото училище като институция.
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Резюме на проекта:
Темата на проекта “Игрите - нашата Вселена” събра много европейски партньорски училища, защото и за ученици, и за учители ученето чрез игри е най-приятно. През първата година споделянето на идеи за някои традиционни игри ще даде шанс на възрастните, участващи в проекта, отново
“да станат деца” чрез преподаване на старите игри и да представят културните традиции и ценности на своите страни. Фокусът през втората година ще бъде върху разликите между традиционните
и съвременните игри. Очакването е партньорите да открият общото и различното във вижданията
си за начина на преподаване чрез игри. Крайните продукти (късометражни филми, снимки, албуми, брошури и брошури) ще предложат на всички деца възможността да бъдат реални участници
в дейностите по проекта. От друга страна учителите ще подобрят методите си за преподаване по
много атрактивен начин, ще развият чувството си за принадлежност към Европейската общност.

Контактна информация:
Координатор:
32 СОУ с изучаване на чужди езици
“Св. Климент Охридски”
София 1000,
бул. „Христо Ботев“ 63,
e-mail: kl_ohridski32@abv.bg
Партньори:
Gradinita cu Program Saptamanal “Agricola”
Romania, Bacau, 53 Calea Moldovei Str.,
tel.: +40234 577 594, e-mail: p_narci@yahoo.com
51° Circolo Didattico “Principessa Mafalda”
Italy, Rome, 13 via Lovanio Str.,
e-mail: info@scuolamafalda.it
14Th Dimotiko Sxoleio Xanthis
Greece, Xanthi, Klemanso, e-mail: 14dimxan@sch.gr
Номер на проекта: 2010-1-RO1-COM06-06871 4

ÖZEL BAKIRKÖY FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
Turkey, Istanbul, İNCİRLİ/BAKIRKÖY,
18 OSMANİYE YOLU Str.,
tel.: +212 660 05 55
e-mail: bakirkoyfatih@fatihkoleji.com
The Beacon Church of England ( Voluntary Aided)
Primary School
United Kingdom, Exmouth,
1 Beacon Place,
tel.: +1395 264 300
e-mail: head@beacon-ce-primary.devon.sch.uk
Harvialan koulu
Janakkala, Sääjärventie 43, Finland,
tel.: +358 3 6801 688
e-mail: harvialankoulu@harvialankoulu.com

Многостранни училищни партньорства

Обичаи, традиции и културно разнообразие
на европейските страни
Целева група:
В проекта участват различни учебни заведения - от детски градини до средни общообразователни училища, включващи общо 460 деца от 3 до 19 години, както и 59 учители с различна професионална насоченост – предучилищна педагогика, историци, учител – документалист и лингвисти.
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Резюме на проекта:
Проектът е насочен към: Изграждане на уважение и толерантност към европейските култури, при
създавана на чувство за единност; Отхвърляне на предразсъдъците, на нетолерантността и ксенофобията в манталитета на учениците, учителите и на общността, към която принадлежат. Партньорските училища предлагат да се подчертае колко е важно за развитието на личността на всеки
ученик обучението в опознаване на историята и традициите на европейските страни. Проектът
обединява представители на различни култури. В него участват учебни заведения от Румъния,
Франция, Белгия, България, Италия и Гърция. Разпознаването на една култура се осъществява
чрез вникване в нейната значимост, чрез съхранението на нейното многообразие и идентичност.
По време на проекта ще се осъществят дейности, с помощта на които ще преоткрием националната си култура и ще опознаем европейското многообразие от култури. Ще се запознаем с
много традиции и нрави от нашите предшественици, с национални празници, танци и народни
обичаи, занаяти, традиционна кухня. Главната цел на проекта е: Познаване, разбиране и приемане
на културните различия, за да се преодолеят началните предразсъдъци и да се открие това, което
обединява хората.
Контактна информация:
Координатор:
Целодневна детска градина №7 “Пролет”
Добрич 9300, ж.к. “Добротица” 16,
тел.: + 359 58/602367, +359 898 676 497
e-mail: cdg.n7@abv.bg, bonka59@abv.bg
Партньори:
Grupul Scolar Industrial Baia de Fier
Romania, 217030 Baya de Fier,
367 Strada Principala Str.,
e-mail: grup_scolar_ind_baia_de_fier@yahoo.com
Lycée Uruguay-France
France, 77210 Avon,
1 Avenue des marronniers Str.,
e-mail: adm.uruguay.france@wanadoo.fr
Номер на проекта: 2010-1-RO1-COM06-07033 4

Athénée Royal Adolphe Sax
Belgium, 5500 Dinant, 90 Rue Saint Pierre Str.,
tel.: +822 224 43
e-mail: secretariatdirection@atheneedinant.be
Целодневна детска градина ”Пролет”
Добрич 9300, Ж.к. Добротица 16,
тел.: +359 58 602 367, e-mail: cdg.n7@abv.bg
Εκτο Γυμνασιο Ροδου
Greece, 85100 Rodos, Alexandrou Diakou 56,
tel.: +224 10 219 59
e-mail: mail@6gym-rodou.dod.sch.gr
Istituto Secondario Superiore Statale “F. Galiani”
Italy, 66100 Kieta, 22 Via Umberto Ricci Str.,
+39 0871 418 40
e-mail: chtd030001@istruzione.it

Многостранни училищни партньорства

Обединени в Европа чрез култура и традиции
Целева група:
Ученици и учители от Гимназия “Христо Ботев”, гр. Попово.

Програма “Коменски” 2010
Стартирали проекти

79

Резюме на проекта:
Да се популяризират културата и традициите на страните партньори и да се намали рискът те да
бъдат забравени;
Да се изгради у младите хора уважение към традициите и културните ценности на другите;
Да се стимулира изучаването на чужди езици и нови технологии; Участниците да общуват със свои
връстници от други европейски страни, като по този начин се съизмерят с тях и открият своето
място на европейската сцена;
Да се даде възможност на младите хора да се докоснат както до културното наследство, така и до
съвременните традиции на партньорите и в същото време да представят българското културно
наследство и ценности.

Контактна информация:
Координатор:
Гимназия “Христо Ботев”
Попово 7800
ул. “6-ти септември” 8А,
e-mail: gimn_popovo@abv.bg
Партньори:
Grupul Scolar “Voievodul Mircea”
Romania, 130002 Targoviste,
70 Bulevardul Regele Carol I Str.,
e-mail: lvm-tgv@yahoo.com

Instituto Educación Secundaria Francisco
Figueras Pacheco
Spain, 1 03000 Alicante,
35 Calle Fernando Madroñal Str.,
tel.: +34 965283344
e-mail: 03001908@edu.gva.es
Tauragės “Aušros” pagrindinė mokykla
Lithuania, 5 340 Taurage, 6 Aerodromo street Str.,
e-mail: arastine@zebra.lt

İSMET KÖROĞLU ANADOLU LİSESİ
Turkey, Antalya, Kas, İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi
Gökseki mah,
e- mail: ismetkorogluanadolulisesi@hotmail.com

Istituto Superiore di Istruzione Simone Simoni
Italy, Castelnuovo di Garfagnana,
12 Via XX Aprile Str.,
e-mail: segreteria@liceoscientificogalilei.net

Gimnazjum Językowe we Wschowie
Poland, 67-400 Wschowa,
1 Matejki Str.,
e-mail: sekretariat@liceum.eu.org

Sint-Vincentiusinstituut
Belgium, Eeklo, 125 Zuidmoerstraat Str.,
tel.: +329 377 13 26
e-mail: info@collegetendoorn.zvl.org

Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-079

Многостранни училищни партньорства

Животът е храна
Целева група:
Ученици, учители.
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Резюме на проекта:
Основни тематични области: кухня, кулинарни и хранителни обичаи, разнообразие от типични за
страните участнички оригинални национални ястия, свързани с отбелязването на различни празници и обичаи; информираност за здравословния начин на живот и храненето като навик. Цели
на партньорството: Интегриране на училища, които имат различни специалности и споделяне на
опит, свързан с професионалното обучение в европейските държави; Създаване на сътрудничество между ученици от европейските държави, за да се преодолеят социалните и комуникационните им различия; Развитие на езиковите умения във връзка с професионалната специализация;
Обогатяване на професионалните умения, свързани с готварството, обслужването, храненето и
диетите; Запознаване на участниците с европейските ястия и приготвянето им по рецепти, които
те са получили, благодарение на контактите с ученици от училищата партньори; Развитие на ученическите творчески способности и инициативност чрез окуражаване на обучаемите с участието
им в проект по програмата Коменски; Участие на учениците при създаване на финалните продукти на проекта, а именно: фотогалерия, рецепти, хроника, брошури, дневник на пътуванията,
интернационален уебсайт, мултимедийни презентации; Развитие на личностната идентичност на
подрастващите, включени в проекта и преодоляване на някои вътрешни бариери във взаимоотношенията с техни връстници от други европейски страни.
Контактна информация:
Координатор:
Професионална гимназия по туризъм
и хранително- вкусова промишленост
“Св. Св. Кирил и Методий”
Момчилград 6800, ул. “Стефан Караджа” 1,
тел.: +359 3631 2115, e-mail: thvp_m@abv.bg

Escola Profissional De Arqueologia – Португалия
Portugal, Área Arqueológica do Freixo, Marco de
Canaveses, tel.: +351 255 531 293
e-mail: info@epa.pt

Партньори:
Zespół Szkół Gastronomicznych I Handlowych
Poland, 43-300 Bielsko-Biała, 5 Wyspiańskiego Str.,
e-mail: zsgih@op.pl

Istituto Professionale Statale Per I Servizi
Alberghieri E Della Italy, Ristorazione „Michelangelo
Buonarroti”, Via G. Garibaldi, s.n.c., Fiuggi,
tel.: +39 0775 604 714
e-mail: ipssarceccano@libero.it

Stella Maris
Belgie, 2170 Merksem, 2 Stella Maristraat Str.,
tel.: +32 15 349431
e-mail: tso.bso@stellamarismerksem.be

Fethiye Ticaret Meslek Lisesi
Gaffar Okkan caddesi, Fethiye,
tel.: +90 252 614 35 55
e-mail: 186874@meb.k12.tr

Номер на проекта: 2009- 1- PL1- COM06- 05372 6

Многостранни училищни партньорства

Билет за живот
Целева група: Ученици от седми клас.
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Резюме на проекта: Първоначалната цел е проучване на културното наследство на всеки партньор, така че чрез по-дълбокото разбиране на нашите прилики и разлики всички участници да
се почувстват признати, разбрани и уважавани. Последвалата работа ще се съсредоточи върху
целите за планиране и осигуряване на здравословен начин на живот, в интерес на личното, национално и глобално бъдеще. Участниците в проекта ще бъдат мотивирани за изграждане на навици
за здравословно хранене, за спортуване и дейности на открито, за стремеж към създаване и поддържане на здрава среда, в която всеки човек да живее и да работи. Фокусирането на вниманието
на участниците върху важността на здравословния начин на живот ще насочи мисълта им и към
идеята за взаимозависимост и национална и глобална отговорност.
Контактна информация:
Координатор:
Bure Park Primary School
England, Lucerne Avenue, Bure Park-Bicester,
tel.: +1869 354 059
e-mail: office.2610@bure-park.oxon.sch.uk
Партньори:
Theodor-Heuss-Schule Limburg
Germany, Limburg,
1 Freiherr vom Stein Platz Str.,
tel.: +49 6431 496 450
e-mail: t.heuss@schulen-lm-wel.de
SCOALA CU CLASELE I-VIII FARCASA
Romania, Neamt, Farcasa Street-Farcasa,
tel.: +40 023 326 70 05
e-mail: scoalafarcasa@yahoo.com
Szkola Podstawowa Nr 31
Poland, Dabrowa Gornicza, Aleja Zwyciestwa,
tel.: +48 322 640 839
e-mail: sp31_dabrowag@poczta.onet.pl
Ysgol Bro Gwydir
United Kingdom, Llanrwst, Watling Street,
e-mail: llinos.rowlands@brogwydir.conway.sch.uk
Barbele Primary School
Latvia, Barbele Village, tel.: +371 639 469 46
e-mail: principal@inbox.lv
Номер на проекта: 2010-1-FR1-COM06-14329 2

Средно общоoбразователно училище
Николай Катранов.
Свищов 5250,
ул. “Христаки Павлович” 8,
tel.: +359 631 608 65
Istituto Comprensivo “Benedetto XIII”
Italy, Gravina, 2 Via Libertà Str.,
tel.: +39 0803 267 477
e-mail: baic81000a@istruzione.it
Instituto Educación Secundaria Francisco
Figueras Pacheco
Spain, 1 03000 Alicante,
35 Calle Fernando Madroñal Str.,
tel.: +34 965283344
e-mail: 03001908@edu.gva.es
Tauragės “Aušros” pagrindinė mokykla
Lithuania, 5 340 Taurage, 6 Aerodromo street Str.,
e-mail: arastine@zebra.lt
Istituto Superiore di Istruzione Simone Simoni
Italy, Castelnuovo di Garfagnana,
12 Via XX Aprile Str.,
e-mail: segreteria@liceoscientificogalilei.net
Sint-Vincentiusinstituut
Belgium, Eeklo, 125 Zuidmoerstraat Str.,
tel.: +329 377 13 26
e-mail: info@collegetendoorn.zvl.org

Многостранни училищни партньорства

Пътуващи истории
Целева група: Ученици от първи до осми клас в СОУ “Л.Каравелов”, Видин, учители, родители.
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Резюме на проекта: Четиринадесет са училищата, които ще работят заедно по проекта, сътрудничейки си като част от многостранно партньорство. Една от основните цели на проекта е развиване
на креативно писане. За целта всяка стране е избрала традиционен герой от фолклора си. Този фолклорен герой ще представи нейната култура, обичаи и традиции. Същината на проекта ще се състои
в пътешествието на тези истории из Европа. Това само по себе си ще допринесе за един наистина
сериозен стимул училищата да развият писмени умения у децата. Всички партньори са съгласни с
факта, че уменията за креативно писане са област от учението, в която децата се нуждаят от повече
опит за усъвършенстване на способностите си. Надяваме се да сътворим интересени и вълнуващи
пътуващи истории, с цел да мотивираме децата за достигане на максимален резултат и повишаване
на техния потенциал и възможности. Всяко училище ще разкаже история за избран герой (човек
или животно), свързан по някакъв начин с историята на региона му. Героят, който може да бъде и
исторически фолклорен герой, ще има задача, например, да разреши действителен проблем. Всички училища работят по решаването на този проблем по различен начин. Всяко училище ще получи
историята (заедно с малка кукла), представяща героя от друго училище по пощата, учениците я прочитат и по свое усмотрение я продължават на своя език или преведена на английски, изпращайки я
след това на друго училище. Информация, свързана с историята на героя и региона на съответната
страна, ще бъде предоставена допълнително. Всичко ще бъде публикувано на уебсайт и в дневници,
които ще обиколят ученици от страните партньори, като накрая се върнат при тези, които са написали самото начало на историята. Нашият пътуващ герой е Хитър Петър.

Контактна информация:
Координатор:
Средно общообразователно училище
“Любен Каравелов”
Видин 3700, ул. “Любен Каравелов” 29
тел. +359 94 600 388, e-mail: lk-vidin@dir.bg
Партньори:
Ernst-Reuter-Schule
Germany, D-37249 Neu-Eichenberg, 4 Schulweg Str.,
tel.: +5542 31 81, fax.: +5542 503 807
e-mail: ernstreuterschule@web.de
Mølkærskolen
Denmark, 5330 Mølkærskolen, 162 Fjordvej Str.,
tel.: +659 742 39
www.moelkaerskolen.dk
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-026

St. Olivers National School - Killarney
Szkoła Podstawowa,Nr 8, Kołobrzeg
Poland, 78-100 Kołobrzeg, 22 X Bogusława Str.,
tel.: +94 352 46 24, www.kolobrzeg.pl
Általános Iskola, Szigetcsép
Istanbul, Capa Atatürk Ilkogretim Okulu
www.capaataturk.k12.tr
6th Primary School - Greece, Tyrnavos,
Osnovna skola - Croatia , Brodarica,
Scuola Primaria “Odorico Da Pordenone”
Escola Básica do Primeiro Ciclo da Torre
Cascais
Edgware Infant and Nursery School
tel.: +90 252 614 35 55
e-mail: 186874@meb.k12.tr

Многостранни училищни партньорства

Революциите в Източна Европа през 1989 година
и европейската интеграция
Целева група:
Ученици от девети и десети клас.
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Резюме на проекта:
Никой от нашите настоящи ученици не е преживял драматичните събития през 1989/90, които не
само промениха Европа, но също така оказаха голямо влияние върху глобалната политика. Разделението на Европа на западна и на източна вече не съществува. Нашите учениците растат в една
обединена и свободна Европа. За един мирен свят е важно да се знае, че свободата и мирът не
идват наготово. Обединена и мирна Европа е важна за стабилността в света. Сегашната икономическа криза показва, че сътрудничеството е единственият начин за решаване на мащабните проблеми. Учениците ще научат повече за проблемите на поколението преди тях, както и за необходимостта човек да прояви голяма смелост, за да се изправи срещу огромните предизвикателства,
когато се стреми към свобода. Обогатяването на познанията на учениците за събитията в края на
осемдесетте и началото на деветдесетте години в Европа ще им помогне да разберат, че начинът
им на живот днес е резултат именно от тези събития и че тяхната история е тясно свързана с историята на нашите европейски партньори. Също така е важно да се покаже, че всеки отделен човек
е в състояние да се промени много.
Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Николай Катранов”
Свищов 5250,
ул. “Христаки Павлович” 8,
тел.: +359 631 608 65
e-mail: sou-katranov@sv-bg.com

Номер на проекта: 2010-1-DE3-COM06-10766 2

Партньори:
Freiherr vom Stein Gymnasium
25 Freiherr-vom-Stein-Straße Str.,
tel.: +49 2741 935 07 90
e-mail: gymnasium-betzdorf@gmx.de
Partrona Hungariae Általános Iskola,
Gimnázium,Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény a PPKE és az AVKF Gyakorlóiskolája
Colegio La Presentacion De Nuestra Señora
Spain, Malaga,
e-mail: colegiomalaga@lapresentacion.com
MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ
Karaman Seki Çeşme Mah. Doktor Armutlu Sok. 37,
e-mail: 959@meb.k12.tr
Zespół Szkół Nr 2 Ix Liceum Ogólnokształcące
Poland,
12A Rydygiera Str.,
e-mail: ixlotorun@interia.pl

Многостранни училищни партньорства

Вратата за нашето съкровище е отключена
Целева група:
Ученици от четвърти, пети, и шести клас.
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Резюме на проекта:
Проектът включва пет държави - Франция, Словакия, България, Румъния и Турция. Целта му е учениците от различните страни да изучават, сравняват, предават и тълкуват, да откриват общото и
контрастиращото от историята, изкуството, спорта и природата на държавите си. Чрез културния
диалог да развият теорията, че въпреки различията, ние имаме обща европейска памет. От друга
страна, да разширим европейското измерение на училищното образование чрез интегриране на
нови стратегии за учене. Да използваме нови дидактически материали с цел да открием нови
хоризонти за нашите ученици, да развием тяхната креативност и да ги направим отговорни за
собственото им обучение. Да им създадем конкретна мотивация за изучаване на английски език
с недвижим обмен на информация. Ще им създадем условия да комуникират със свои приятели
от различни страни, като си разменят реална информация, а това, от друга страна, ще доведе до
по-добро владеене на английски език.

Контактна информация:
Координатор:
СОУ “Николай Катранов”
Свищов 5250
ул. ”Христаки Павлович” 8,
тел.: +359 631 608 65

Партньори:
Collège La Providence
22-26 Rue René Descartes Str.,
tel.: +549 88 17 95
e-mail: 0860758g@ac-poitiers.fr
Liceul cu program sportiv
Romania, Braila,
tel.: +339 101 294
www.lpsbraila.ro
Zakladna skola Malinovskeho
Partizanske Malinovského 1160/3, 958 06
tel.: +38 740 18 03
e-mail: zsmalinov@gmail.com
Hacimehmetli Nur-Pa A.S
Turkey,
tel.: +332 841 80 15 0505 684 96 93

Номер на проекта: 2010-1-FR1-COM06-14332 4

Регионални училищни партньорства

Мотивация на учениците от началните класове
за учебна дейност
Целева група: Партньори по проекта: за България – РИО - Враца, НУ “Св. С. Врачански” - Враца, СОУ
“Христо Ботев”- Враца и Регионална библиотека “Христо Ботев”- Враца; за Турция: - Регионален
инспекторат по национално образование - Ерзенджан, частно основно училище “Фидем”- Ерзенджан и Окръжна библиотека - Ерзенджан.
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Резюме на проекта: Целта на проекта е развитие и обмен на добри практики, насочени към мотивиране на учениците от началното училище за учебна дейност, чрез подкрепа и сътрудничество
между институции за осигуряване на качествено образование. В съотетствие е с целите на Програма „Учене през целия живот” за придобиване основни житейски умения, необходими за личностното развитие и за активно европейско гражданство. Темите - уникалност и специфичност на
началния училищен период и необходимост от мотивация за учене; методи за повишаване на
мотивацията; сътрудничество, насочено към мотивиране за учебна дейност - вплитат модел за
партньорство, водещ към изграждане на ключовата компетентност „придобиване на умения за
учене”. Дейностите - работни обмени и срещи, проучване, учебни сесии, семинари, конференция,
информационни кампании - са съобразени със служебните отговорности на ползвателите и предпочитанията на учениците и родителите, при спазване на принципа за доброволност и превенция
от дискриминация. Изброените дейности допринасят за: засилване на европейското измерение
на училищното образование; повишаване на индивидуалния и институционалния капацитет на
ползвателите; развиване на умения и способности за сътрудничество и взаимодействие, за изграждане обединена Европа. Универсален подход на проекта е модулното участие на ползвателите в дейностите, което би им осигурило възможност да изпълняват пълноценно служебните си
задължения и своевременно да прилагат придобитите европейски знания и опит за подобряване
на образованието в партньорските региони.
Контактна информация:
Координатор:
Регионален инспекторат по образованието
Враца 3000, ул. „С. Врачански” 6,
тел.: +359 92 62 46 43, e-mail: riovr@abv.bg
Партньори:
Окръжна библиотека- Ерзенджан
Turkey, 15 Vali Recep YAZICIOĞLU caddesi Str.,
tel.: +90446 214 13 90
e-mail: nigarerbil@hotmail.com
Регионална библиотека”Христо Ботев”
Враца 3000, ул. “Петропавловска”,
tel.: +359 92 62 40 22,
e-mail: libvratsa@libvratsa.org
Номер на проекта: LLP-2010- COM- RP- 002

НУ “Св. С. Врачански”
Враца 3000, ул. “Стоян Калъчев” 2,
тел.: +359 92 62 14 49, e-mail: sofronii@m-real.net
СОУ “Христо Ботев”
Враца 3000, ул. “Генерал Леонов” 37,
тел.: +359 92 623 549, e-mail: viktorkrustev@gmail.co
Регионален инспекторат
по национално образование - Ерзенджан
Turkey, Atatürk mah. Fevzi Paşa caddesi,
tel.: +90446 2141605, e-mail: ayalcin@meb.gov.tr
Частно основно училище “Фидем” - Ерзенджан
Turkey, Yeni mah. 302. sok.no: 12,
e-mail: turan5824@mynet.com

Двустранни училищни партньорства

Да познаваме нашето минало и настояще,
за да можем да работим за нашето бъдеще
Целева група:
Ученици на възраст 11-16 години, учители, родители.
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Резюме на проекта:
Конкретните цели на проекта са да опознаем историята, културата и традициите на страната партньор /и по-конкретно за региона на Нюрнберг/, да задълбочим познанията си за собствената си
страна /за региона на Плевен/ и да намерим допирни точки между двете страни за историческите
периоди, които сме избрали да разгледаме / чрез презентации, макети, карти, кратки сценки с
костюми от съответния период и, разбира се, чрез музика и танци/. Общата цел на Училищните
партньорства по „Коменски” е да се повишава европейското измерение на образованието, като
бъдат подкрепяни съвместни дейности между училища в Европа. Проектите дават възможност
на ученици и преподаватели в различни страни да работят заедно по една или повече теми от
взаимен интерес. Училищните партньорства помагат на учениците и учителите да придобият и
усъвършенстват умения, свързани не само с темата и съответната предметна област, а също и с
работата в екип, със социалното общуване, планирането и реализирането на проектни дейности,
използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Участието в Партньорство
с училища от други страни дава възможност на учениците и учителите да практикуват чужди езици и да повишават мотивацията си за изучаване на чужди езици.

Контактна информация:
Координатор:
Държавна финансово-стопанска гимназия
„Интелект”
Плевен 5806, ж.к. “Дружба”
тел.: +359 64 870 014
e-mail: dfsgintelekt@abv.bg

Номер на проекта: LLP-2010-COM-BP-09

Партньори:
Гимназия Ом
6 Am Rothelheim Str., Germany,
91052 Erlangen,
tel.: +9131 687 860
e-mail: sekretariat@ohm-gymnasium.de

Двустранни училищни партньорства

Младите европейци в действие - Y.E.A.
Целева група:
Ученици, родители и учители от училищата - партньори в България и Унгария.
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Резюме на проекта:
Проектът е ориентиран към изграждане на умения за действеност, а не теоретично изследване
на гражданството, към провокиране и стимулиране на учениците да погледнат отвъд себе си, отвъд своите семейства и приятели, да разширят хоризонтите си и “aзът” да бъде заменен от “ние,
гражданите”. С действия към разбиране, зачитане човешките права и демокрацията ще се насърчи
толерантност и уважение към другите народи и култури. Това ще се постигне чрез креативен междукултурен диалог и комбинация от езикови обучения и практическа дейност по темите култура,
младежи, гражданство и автономия. Българското училище има традиция с клуба “Аз казвам” за
дискусии на горещи теми - основа за споделяне на опит. Учениците имат възможност да се опознаят на практика, като проектът се изнесе извън рамките на традиционното урочно обучение и
се пренесе на нивото на неформалното образование. Приоритет се дава на интерактивността:
“връстници обучават връстници”; общуване с помощта на модерните средства за комуникация в
Интернет като блогове, скайп, конференция по мрежата и други. Участието в проекта и на двете
училища е планирано в сътрудничество с ученическите съвети, като по този начин са създадени
условия за образование на демократична основа във всеки аспект на нашето ново съвместно
начинание. Всички дейности довеждат до засилване на самоуправлението сред учениците и
повишаване на съзнанието за принадлежност към една общност, където да бъдеш активен и да
участваш е това, което променя живота ни към по-добро. Дава се тласък на творческото начало,
окуражава се екипността в работата, компютърът става ежедневно средство за общуване, развиват се ключовите компетенции и умения - презентиране, лидерство и т.н. - изключително важни на
съвременния пазар на труда.

Контактна информация:
Координатор:
Гимназия с преподаване на английски език
“Гео Милев”
Бургас 8018, кв. Зорница, пк.2,
e-mail: gpae_geomilev_burgas@abv.bg
Номер на проекта: 2010-BG1-COM07-03113 1

Партньори:
Garay Janos Gimnazium
Hungary, 7100 Szekszárd,
7-9 Szent I. ter. Str.,
e-mail: gjg@garayj.sulinet.hu

Двустранни училищни партньорства

Туризмът - път към себе си и другите
Целева група:
Целевата група са ученици от V-VІІ клас на възраст 11 - 14 години.
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Резюме на проекта:
Главната цел на проекта е придобиване на знания за собствената култура и културата на партньора. Това развива чувство на уважение към различните националности и етнически групи и дава
възможност за разбиране на идеята, че човешките ценности са едни и същи навсякъде и различията не разединяват, а сближават.
Целите на проекта са: запознаване на учениците с историята, културата и природното богатство
на Панагюрище и Анкара; формиране на толерантно отношение към чуждата култура; запознаване с живота на партньора; мотивиране на учениците да учат и използват чужди езици и информационните технологии като средство за комуникация; развиване на социални умения - работа
в екип, отговорност, умения за самостоятелно вземане на решения, творчество; повишаване качеството на преподаване и споделяне на добър опит. Туризмът е атрактивен и достъпен начин за
постигане на тези цели.
През първата година на партньорството дейностите са насочени към опознаване на историята и културата на градовете и регионите на Панагюрище и Анкара. Това е годината на
Мобилност в Турция.
През втората година дейностите са насочени към опознаване и опазване на природните богатства на двата региона. Това е годината на Мобилност в България. Работейки заедно по общите
теми през двете години, партньорите ще създадат общ продукт - филм „Да живеем заедно в хармония - туристически маршрути”. Работата по проекта залага на интегрирането на дейностите в
учебните дисциплини английски език, география, история, музика, изобразително изкуство и на
връзката учене – прилагане на наученото. Ползата от всичко това е отваряне на училищата, създаване на нови приятелства и професионални контакти между учителите.

Контактна информация:
Координатор:
Основно училище “Проф. Марин Дринов”
Панагюрище 4500,
ул. “Делчо Спасов” 1A,
тел.: +359 357 6 41 45
e-mail: mdrinov@abv.bg
Номер на проекта: LLP-2010-COM-BP-03

Партньори:
Аnkara Etimesgut Ataturk Ilkogretim Okulu
Turkey, Ankara,
Elvankent/ Etimesgut,
5 Oguzlar Mah. 644. Sok.Str.,
e-mail: 864685@meb.k12.tr

Стартирали проекти „Коменски” - Двустранни училищни партньорства

Заедно за чиста и красива Европа
Целева група:
1. Ученици и учители в средните училища в България и Дания.
2. Обществени организации, занимаващи се с опазване на околната среда.
3. Клубове по екология.
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Резюме на проекта:
Основната цел на проекта е свързана с осигуряване на възможности за физическо, интелектуално
и личностно развитие, както и за пълноценна социална интеграция на всяко дете като пълноправен гражданин на Европа. Чрез разнообразните дейности, предвидени в проекта, се цели да се
подобри достъпът до образованието и обучението не само в училище, но и чрез разширяване
на извънкласните и извънучилищните дейности, в които ще може да се включат всички желаещи
ученици, без значение на техния пол, възраст и социален статус, в съзвучие с целите на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване 2010. Партньорството ще работи и за
увеличаване на солидарността и приемствеността между поколенията.

Контактна информация:
Координатор:
ЧПБУ „Евростандарт”
София, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №148
тел. 931 00 34 ; 931 18 99; GSM: 0878/ 670 753 e-mail:
eurostandart_96@abv.bg; bctd@mail.orbitel.bg
Номер на проекта: 2010-1-BG1-COM07-03118 1

Партньори:
Kолежа по дизайн, гр.Хьойер, Дания

Многостранни училищни партньорства

Културен коктейл
Целева група:
Ученици, учители, родители.
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Резюме на проекта:
Проектът „Културен коктейл” ще насърчава задълбочаването на знанията за европейските и езикови специфики, ще улеснява разбирането на тези специфики, като главната му цел е да създаде
културен коктейл, приготвен с любов, приятелство, мир, по такъв начин, че много хора да могат да
го опитат. Ако тази цел бъде осъществена, проектът може да стане добър инструмент за постигане
на идеала за братство между хората и разбирателство и мир по земята. Освен това, искаме децата
да прекарат свободното си време в практически дейности, които да развият техните интереси и
умения. Бихме искали да създадем клубове - например за фолклорни танци, детски игри и хумористични герои.

Контактна информация:
Координатор:
ОУ “П. Волов”
Община Шумен, с.Мадара 9971,
ул. “Хан Крум” 15, тел.: +359 54 950 091
e-mail : oumadara.dir@abv.bg
Партньори:
Коджаалъ Aнадолу Калкънма
Вакъф Илкьоретим окулу
Турция, Сакария 54000,
тел.: +90 264812 1944
e-mail: kocaaliakv@yahoo.com
Агрупаменто вертикал де есколас
де Оливейра до Дуро
Португалия, Вила Нова де Гайя 4430-001
тел.: +351 22 379 48 07
e-mail : diamantinasilva25@yahoo.com
Ескола EB 1/JI де Алдейя Нова,
Португалия, Вила Нова де Гайя 4430-001
e-mail : diamantinasilva25@yahoo.com
Номер на проекта: LLP-2010-COM-MP-132

СОУ „Озолниеку видускола“
Латвия , Озолниеки LV-3018
тел.: +371 630 506 58
e-mail: irita.s@inbox.lv
Зешпол Школ специалних
пши дому помочи сполечней
Полша, Завадзкие 04274
тел.: +48 77 462 0049
e-mail: agaszampera@yahoo.com
Групул сколар де транспортури ауто
Румъния,
Крайова 2800001,
тел.: +40 251 427 636
e-mail: radubml@yahoo.com
Обершуле ан дер Лерченщрасе
Германия , Бремен 28078-28199
тел.: +49 361 792 63
e-mail : wkoutek@arcor.de

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

TGA-ZM-07-93-00

Ролята на Националната агенция
Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за България
по Програма „Учене през целия живот” (2007-2013).
Националната агенция играе важна роля в практическото изпълнение на Програмата, като администрира децентрализираните дейности в целия проектен цикъл:
• разпространява информация за дейностите на Програмата;
• приема и регистрира кандидатурите;
• организира селекцията;
• сключва договори с успешно преминалите селекцията кандидати;
• извършва плащанията по договорите;
• извършва мониторинг и консултации на финансираните проекти;
• приема отчетите по тези проекти;
• организира дейности за разпространение и валоризация на резултатите
от успешни проекти.

издание 2011
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите
на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

