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Продължителност: 36 месеца 

Начална дата на проекта: 01.09.2019 г. 

Резюме на проекта: 

Екипът ни е съставен от 5 различни държави: България, Хърватия, Полша, 

Словакия и Испания.  Координатор на проекта е испанско училище. 

Нашата основна цел е да запознаем учениците с богатото културно наследство 

и фолклора, характерни за страните партньори. 

Освен това ще се опитаме да им предоставим различни модели на 

преподаване във всички училища, за да могат те  да обмислят различни 

възможности  за избор на професия в бъдеще и ще допринесем за опазване  на 

традиционните местни и природни елементи от нашето наследство. Учениците  

ще придобият и развият основни умения и ключови компетенции.  

Нашият проект има  следните цели: 

- Да насърчим европейското гражданство: нашата цел а да насърчаваме 

толерантността и уважението към различните култури и начини на живот. 

-Да съхраним  природното наследство и традиции в нашите региони, 

насърчавайки междукултурното образование и ученето през целия живот. 

-Да мотивираме учениците чрез иновативни практики, използването на нови 

методологии и дигитални инструменти. 

- Да разработим комуникативен подход към езиците в съответствие с  

европейското измерение на обучението. 

- Да популяризираме професионалните умения, професионални изследвания и 

традиционни работни места, характерни за нашите региони и държави. 



- Да развием положителните елементи на нашата диета за насърчаване на 

здравословното хранене. 

- Да създадем дълготрайно сътрудничество: ние ще продължим да работим 

заедно в различни проекти и ние ще проектираме и кандидатстваме за нови 

бъдещи проекти по програма Еразъм + KA2 в нашите училища. 

- Да разработим активни методологии, насочени към учащите се, които 

насърчават комуникативност, подход към езиците чрез  използване на нови 

дигитални дейности, за да се мотивират учениците. 

В резултат на работата по проекта подрастващите ще се научат да си 

сътрудничат с нови партньори, насърчавайки толерантността и уважението към 

другите. Те  ще подобрят своята езикова компетентност и ще имат по-добро 

разбиране за другите култури. 

Учителите ще научат, че европейското сътрудничество ни укрепва и ни дава 

повече бъдещи възможности. 

Те ще разработят нови техники на преподаване и ще знаят как да използват 

нови цифрови инструменти и методологии. Освен това те ще повишат своята 

езикова компетентност. 

И накрая, този проект ще бъде полезен и за популяризиране на нашето 

природно наследство в други страни и насърчаване на устойчив вид туризъм, 

който може да създаде нови бъдещи възможности за работа в нашия регион. 


