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„Фолклорът в Европа” 

Дата на стартиране на проекта -  01-09-2019г. 

 

Обща продължителност - 24 месеца 

 

Крайна дата на проекта  - 31-08-2021г. 



 Партньорски организации: 

Координатор- 

 

 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA BACHILLER DIEGO 

SÁNCHEZ , Talavera la Real, Badajoz,  España  
  
 

 

 

                  

 

Partner Organisations – 

 

 Profesionalna Tehnicheska Gimnaziya "N.Y.Vaptsarov“- Vratsa, Bulgaria 



Резюме на проекта 

          

 Това е  двустранен проект между страните Испания и България 

   с основен приоритет към запознаване, изследване и изучаване  на 

културното им  наследство  със социална и образователна стойност. 

Проектът цели постигане на европейско гражданство и 

приемственост между държавите партньори,  развитие на основни  

социални умения и мотивация за учене.  

 Сътрудничеството между двете училище ще подобри постиженията на 

учениците  в образователния процес чрез използване на различен 

подход, а именно включване в европеската общност чрез реализиране 

на дейности по проекта по определени теми: фолклор, творчество и 

    култура, културно наследство и междукултурно образование. 



Резюме на проекта 
  С този проект възнамеряваме да използваме фолклора, за да 

доближим нашите ученици към европейското културно богатство. 

Искаме те да се научат да ценят културното многообразие, да 

общуват по  уважителен и толерантен начин със своите съученици от 

държавата партньор по проекта, изграждайки национална и 

европейска съвест за съхранение на културното наследство. 

 Проектът е част от образователната система и играе важната роля при 

обогатяване на  знанията на участниците, изследване на 

националното наследство и свързване с европейските ценности. 

 



- Да се осъществи успешно  международно сътрудничество; 

 

- Да се обучат  учениците за международен обмен или за 
обучение и работа в страните от ЕС; 

 

-  Да  се насърчат учениците за възприемане на  социалното и 
културно наследство  и  да се осъзнаят ползите, които  ще имат 
за  бъдещето им развитие 

 

 - Да се развият  умения за успешна комуникация в и извън 
интернет пространството.  

 
 

Цели на партньорството 



 

 

 

 

 

     Цели на партньорството 
1.  Да се предотврати  отпадането  на учениците от  училище  чрез 

мотивиране  и включване в различни дейности. 

 

2.  Да се научат  да работят в екип чрез уважение, толерантност, 

разпределение на задачите, лидерство и съпричастност.  

 

3. Да се подобри  езиковата и дигитална компетентност на учениците  за 

развитие  тяхната самостоятелност. 



 

  На ниво ученици: 

 - Да се открие връзка между културните и специфични традиции на 
държавите., учебните програми и начина на представяне на учебния 
материал. 

 

 - Да се повиши интереса си към различните предмети, за да  се подобри 
успеха на учениците и интелектуалното им ниво.,  

 

- Да се развият дигитални, езикови, ключови компетенции. 

 

- Да се  опознаят  обичаите на държавите партньори по определените теми 
на проекта. 

 

 - Да се приемат и уважават  различията. 

 

Резултати на партньорството 



  На ниво учители:  

 

  - Възнамеряваме да повишим нивото на професионална 

удовлетвореност, работейки се с по-мотивирани  ученици, с по-

голям интерес и включвайки се в нови инициативи. 

 

 - Проектът ще позволи познания по нови методики за преподаване и 

обучение на учениците, което позволява ааптиране към 

променящите се ситуации, възможност за работа с  родителите и 

други членове на общността.,  

Резултати на партньорството 



Дейности по проекта 
    
- Създаване на  имейл група; 
 
-  Активна работа в Twinspace на e Twinning платформа; 
 
- Създаване на „Ъгъл на Еразъм +“ за разпространение на проектни 

материали от училищата; 
 
- Създаване на сайт на проекта и лого. 

 

- Създаване на страница на проекта на уебсайта на училището; 

 

- Създаване на Facebook страница и Instagram; 

-   

-  Презентации , публикации и статии. 
 



Дейности по проекта 

 - Използване на платформа eTwinning, платформата School Education 

Gateway за извършване на общи дейности, споделяне на резултати. 

 

 -Организиране на видео  срещи с учениците ,  използвайте  на форума за 

изпълнение на задачите при  координация, организация и оценка на 

дейностите.  

 

- Следване на календарния план на деностите по проекта и основните 

теми: музика, танци, занаяти и гастрономия. 

танци,  



Теми за обучителни курсове 
 02-2020      

Кулинарни традиции 

 

  06 -2020 

 Традиции в музиката 

 

  06-2021  

Традиции в танците 

 

  01-2021  

Традиции в занаятите 

 14 ученика придружени от 3-ма учителя ще реализират 

мобилностите в Испания 

  



Готови продукти 

 - Уебсайт на проекта; 

 

- Статии; 

 

- Презентации за гастрономия, занаяти, танци и народна музика 

 

 - Рецепти с традиционни ястия от българската и испанската 

кухня., 

 

- Интервюта,  видеоклипове, презентациии по конкретните тема 

на проекта. 

 



Задачите и отговорностите на 

всяко партньорско училище 

- Всеки училищен  екип избира отговорни лица за дейности по проекта; 

 

- Всеки партньор ще бъде отговорен за планирането на мобилностите, 

като домакини или като група, реализираща  мобилност; 

 

- Ще създаде интернет страница на  уебсайта на всяко училище; 

 

- Ще актуализира различните дейности, извършвани по време на проекта; 

 



 

- Ще проведе семинари и  лекции за българския и испански фолклор, 
както и workshops; 

 

-  Ще планира и осъществи интервюта, видеоклипове; 

 

-  Ще публикува статии в местните вестници  и онлайн  пространството; 

 

-  Ще направи посещения на културни обекти; 

 

- Ще споделя материали с другата страна партньор по проекта; 

Задачите и отговорностите на 

всяко партньорско училище 



 

 - Активно общуване и публикуване на материалите; 

 

- Участия  в партньорски срещи / 2 в Испания и 2 в България/; 

 

- Обмен на материали, методи и идеи; 

 

- Мониторинг, оценка и разпространение. 

 

Задачите и отговорностите на всяко 

партньорско училище 



 
 

Критерии за участие  

в проекта 
За учениците: 

- Възраст: 15-16 годишни ученици., 

 

 - нагласи на учениците / измерва се чрез интервю, което определя 

мотивацията за участие, пътуване., 

 

  - възможност да  бъде домакин на испанско  дете.,  

 

- социални умения, добро поведение, способности за работа в екип; 

  



 - мотивация / определя се чрез мотивационното писмо  и на интервюто/; 

  

 

- добро поведение през предходната  година; 

 

-  участие в извънкласни дейности. 

 

- Задоволително ниво на  владеене на английския език, 

 

 
 

Критерии за участие  

в проекта 



За учителите: 

 

-заявление за участие; 

 

- мотивация /мотивационното писмо/; 

- опит по проекти; 

-добри  умения по английски език,   както  и организационни умения, 

екипна работа; 

 

-  воля за сътрудничество и ентусиазъм за работа по проекти, дори без 

предишен опит.  

 

 
 

Критерии за участие  

в проекта 



 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 
 

Координатор на проекта: 

Диана Петкова-Конецовска 

 

е - mail : jan_didie@abv.bg 

 

тел.: 0898717417 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация 

не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки 

само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка 

употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в 

нея. 
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