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Описание на проекта: 

Три четвърти от отпадащите от училище ученици са от семейства, които не стимулират 

децата си да посещават учебните занятия. Училището не изравнява стартовите условия, 

които децата получават в семейството си. По този повод настоящият проект има за цел 

както да подпомогне учителите и да интензивира съвместната работа с различни 

организации, така и със самите ученици. Посредством дейностите, изпълнени заедно с 

връстници от други страни, учениците ще проучват директно и непосредствено материали 

и научни области, които ще подпомогнат натрупването на житейски опит.  По този начин 

те ще развият интеркултурни ценности, ще получат нов поглед към процеса на учене. Чрез 

проекта учениците с по-слаби постижения ще бъдат стимулирани и мотивирани да 

положат допълнителни усилия, така че да подобрят учебните си постижения. Те ще 

получат шанс да се интегрират в класовете си. По време на провежданите в различните 

страни мероприятия ще могат да открият областите, за развитието в които имат потенциал. 

Учениците ще развият чувство на доверие в собствените сили, ще бъдат стимулирани да 

намерят нови приятели. Успехите, които ще постигнат, ще ги мотивират да продължат да 

посещават учебните занятия, което ще намали броят на отпадналите от училище ученици. 

Работата по проекта ще развие и ключовите компетенции на учениците, така че преходът 

им към професионалния живот да бъде по-лесен. Много ученици са от социално слаби 

семейства и никога не са били в чужбина. Чрез проекта те ще получат възможност да 

опознаят други страни и култури, да разширят хоризонта си, да обменят опит с връстници 

от други страни. 

 

Цели за учениците: 
- Стимулиране на опита чрез участие в международни проекти 

- Развиване на ключовите и социални компетенции, готовност да се поеме инициатива 

- Подобряване на езиковите и ИКТ-компетенции 

- Развитие на умението за писмена и устна комуникация 

- Осъзнаване на културното многообразие 

- Развиване на чувството за толерантност към различните култури 

- Отстраняване на предразсъдъците 

- Подобряване резултатите на ученици със слаби постижения 

- Опознаване на различни професии 

 



Цели за учителите: 

- Работа в екип 

- Обмен на знания и опит 

- Овладяване на нови методи на преподаване и оценяване 

- Подобряване на езиковите и ИКТ-компетенции 

- Сравняване на различни образователни системи 

- Развиване на умения за ефективно комуникиране в духа на откритост и гъвкавост 

- Стимулиране на управленчески и мениджърски качества 

 

Цели при работа на местно, регионално, национално и международно ниво: 

- Възможност за съвместна работа и обмен на идеи и опит с институции, съюзи и други       

организации 

- Стимулиране чувството на солидарност в обществото 

- Опознаване на международни ценности в областта на културата 

- Сенсибилизиране на общността с цел опазване ценностите в сферата на културата, 

историята, природата 

- Сенсибилизиране за мултикултурата 

- Реализиране на подобрения в областта на социалната сфера и иновативната политика за 

социално слаби групи 

- Развитие на чувство за респект към природата и обществото 

 

Резултати 

Презентиране на образователната система на всяка страна 

Лого на проекта 

Интернет страница на проекта 

Страница в Етуининг 

Фейсбук група 

Презентация за всяка страна и училище 

Изработване на флаер – Опасност и предпазване от определени болести  

Къщички за птици 

Изработване и продажба на коледни подаръци, даряване на събраната сума 

Календар на проекта  

Материал за паметниците в региона 

Изложба – Спасяване на историческия паметник замъка Хрушов 

Кратък филм за опазване на паметниците в региона 

Филм за пролетното почистване 

Дигитален речник 

Фотоалбум за градовете 

Брошура за градовете партньори 

Изложба за народни носии  

Есета на ученици с мнение за проекта 

Презентация – деца с увреждания 

Ролеви игри – какво означава да си човек с увреждане 

Списък на професии и професионални обучения 

Планове за учебни часове 

Анкета 

Книга със спомени 



DVD с всички материали от проекта 

Краен отчет 

 

 

Предвидени работни срещи: 

 

1. Шака, Италия 

Координаторите от всички партньорски училища ще се срещнат за първи път в Италия. 

Учителите ще подготвят и представят материали за образователната система на 

съответната страна, за училищните програми и спецификата на училището си. Учителите 

ще обсъдят план-графика на проекта, както и всички детайли. Партньорите ще съставят 

план за разпространение на проекта и ще разпределят отговорностите. Ще се определят 

критериите за избор на участващи в проекта ученици. Учителите ще посетят учебни 

часове, ще представят и анализират иновативни методи на преподаване. Ще се организира 

кръгла маса с участието на психолог-педагог. Представителят на италианското училище 

ще води протокол, в който ще се впишат всички договорености. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

2. Враца, България 

Срещата във Враца ще бъде подпомагана от Червения кръст, тъй като учениците от 

паралелките с интензивно обучение по химия и биология вземат активно участие в 

неговите дейности. Предвидените за изпълнение дейности са предимно с практическа 

насоченост. Работещите в училището медицински сестри ще организират уъркшоп за 

учениците. Те ще ги обучат как се оказва първа помощ на ранен при природно бедствие 

или ПТП. Практически ориентираните упражнения ще покажат на учениците как да 

опазват живота, здравето и достойнството на намиращи се в нужда хора, без съблюдаване 

на националност, произход, религия, светоглед или политическа принадлежност на 

нуждаещия се и на оказващия помощта. Мисията на учениците ще премине под мотото на 

Червения кръст, а именно „Бъди активен – спаси живот”. След обучението и тренинга 

учениците ще организират състезание и ще приложат на практика наученото, като 

използват симулирани ситуации. Учениците ще се занимават и с теоретично обучение и 

ще подготвят полезна информация относно здравословния начин на живот. Те ще 

изработят флаер, разясняващ опасностите и предпазването от определени болести като 

СПИН, рак, хепатит и др. Този флаер ще се разпространи в училище и на минувачи в 

града. Други дейности, които ще се проведат във Враца, са почистването на пешеходна 

пътека, което ще бъде ръководено от представител на Дирекция „Врачански балкан”. 

Учениците ще сглобят къщички за птици и ще ги монтират на дърветата. Срещата във 

Враца ще се проведе във времето преди Коледа. Учениците ще изработят типични за 

страната си коледни предмети. Те ще бъдат продадени на благотворителен коледен базар, 

като събраната сума ще бъде дарена за бебешко мляко и памперси за кърмачета в 

бежански лагер. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Злате Моравце, Словакия 

Злате Моравце се намира в планината Трибец близо до замъка Хрушов, по чието 

обновяване и реставрация са работили учениците от словашкото училище партньор, което 

поддържа и интернет страницата на замъка и разработва информационни и видео 

материали за него. По време на работната среща учениците ще изпълнят следните задачи: 

1. Посещение на руините на замъка Хрушов и лекция, изнесена от специалисти, 

занимаващи се със съхраняването на този исторически паметник. Събиране на 

мултимедиен материал – снимки за изложбата в училище. Хранене на дивите животни в 

региона. Почистване на замъка и околностите. 

2. Подготовка на изложба на тема „Спасяване на исторически паметник”. Учениците ще 

изработят материалите с помощна на снимките, направени по време на посещението на 

замъка. Едновременно с това ще изнесат доклад за замъка пред ученици със слаби 

образователни постижения. 

3. Календар 2019 

По ръководството на учители по информатика учениците ще разработят един от 

проектните продукти – календар за 2019. Всяко училище ще донесе снимки от дейностите, 

проведени в собственото училище. 

4. Филмов фестивал. 

Всяко училище представя кратък филм със субтитри на немски език за опазването на 

паметниците в собствения регион.  

Учителите, придружаващи учениците, ще вземат участие във всички дейности. Това ще са 

говорещи немски език учители, които ще подпомагат учениците.  

В рамките на тази мобилност учителите ще участват в следните дейности: 

- Представяне на учителите 

- Хоспетиране, изнасяне на учебен час, използвайки диференцирани методи на 

преподаване, наблюдаване на кооперативни и иновативни практики, както и нови методи 

на оценяване. Учебните часове ще бъдат обсъждани в края на деня. 

- Кръгла маса с цел получаване на обратна връзка по повод протичане на проектните 

дейности и евентуалните затруднения 

 

 

   
 

 

 



 

 

4. Тулн, Австрия 

Учениците в австрийското училище са от селата и околностите на Тулн. Тук особено 

внимание се обръща на подпомагането на хората със специални потребности, както и на 

включването в социалния живот на мигранти и пришълци. Различни организации се 

грижат за това, те да намерят мястото си в общността. Училището работи в тясна връзка с 

общините от региона. По време на работната среща в Австрия ще се посети една община, в 

която ще се проведе разговор с нейни представители. Учениците ще проучат какви 

възможности има за изпълняване на доброволчески дейности. Ще се почистят терени, 

които в последствие ще се засадят. Проектът ще бъде представен на жителите. Учениците 

ще изработят дигитален аудио речник на езиците на партньорите. Те ще съставят списък 

на думи, които считат за важни. След това той трябва да може да бъде използват и офлайн 

на мобилни уреди. Това ще стимулира осъзнаването на езиковото многообразие, ще 

подпомогне комуникацията между тях и ще обогати езиковите им познания.  

Учителите ще посещават учебни часове. Учителите от Тулн ще подготвят занятия, в които 

ще използват модерни методи за диференцирано обучение. В края на часовете учителите 

ще обсъждат уроците/методите, като ще се фокусират и върху учениците със затруднения 

в ученето, върху децата с интеграционни проблеми. Учителите ще изработят анкета, с 

която ще оценят всички аспекти на протичане на работната среща. Ще се организира 

кръгла маса с цел оценка на досегашната работа и обсъждане на дейностите на срещата в 

Италия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Шака, Италия 

Училището в Сциака е езикова гимназия. Домакините и гостите ще разгледат 

забележителностите на града, като ще се представят най-значимите от тях. Учениците ще 

ги фотографират, така че в края на срещата да се изработи брошура с материали и 

информация за града. Текстовете ще се съставят на немски език, който е работен за 

проекта, така че работата по този продукт ще даде възможност на всички да обогатят 

знанията си по информатика и чужд език. Брошурата ще бъде представена както на кмета 

на града, така и на Службата за туризъм и пътешествия, което ще е от полза и за 

стимулиране развитието на туризма в града.  

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Лариса, Гърция 

Училището „ще осинови” един от музеите в града. Във всеки град и село се намират 

археологически находки от разкопки, които се изложени в музеите и правят възможно 

пътуването назад в миналото. Когато учениците сами открият тайните, скити под църкви и 

руини на крепости, те по-лесно ще овладеят историческите факти, като едновременно с 

това ще подхождат по-отговорно с паметниците. Поради това по време на работната среща 

в Лариса учениците и учителите ще участват в уъркшоп в музей, по време на който ще 

научат как се извършват археологически находки, как се датират и реставрират находките 

и как се подготвят за излагане пред посетители. Партньор на срещата ще бъде не само 

Историческият музей на града, но и Етнографският. В едно от неговите помещения всяко 

едно училище партньор ще изложи народна носия от своя край. В тази дейност е включено 

и изучаването на народни танци от регионите на партньорите. Работната среща ще 

завърши с посещение на манастирите в Метеора, които и до ден днешен са обитавани от 

монаси и монахини. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Сату Маре, Румъния 

В Румъния ще се организират ролеви игри, при които учениците ще се поставят на мястото 

на деца с увреждания. Така те сами ще стигнат до отговори на въпросите: „Какво означава 

да имаш увреждане?”, „Как можем да помогнем?”, „Какво трябва да се промени?”. Ще се 

посети училище за деца със СОП, в което ще се организира и уъркшоп за боядисване на 

великденски яйца. Заедно с тези деца ще се проведе флашмоб в центъра на града. С цел 

запознаване със забележителностите ще се проведе игра „Търсене на съкровища”. Сату 

Маре е мултикултурен град. Поради това ще се организира вечер, на която ще се 

представят традициите не само на румънското, но и на малцинственото население (музика, 

танци, носии). Ще се приготвят местни ястия.  

 

        
 

 

 

 

8. Лариса, Гърция 

Това е заключителната проектна среща. Участие в нея ще вземат учители от училищата 

партньори, които ще представят иновативни методи на преподаване. Те ще обсъдят 

работата през изминалите две години, ще изготвят анкета, с която ще оценят дейностите и 

изработените продукти. Ще се обсъди съставянето на крайния отчет на проекта. 


