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Свързване чрез наследство  

от минало към бъдеще 

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

 

Обща продължителност - 24 месеца 

 

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



 Партньорски организации: 

Координатор- 

 Gimnazija Titusa Brezovackog - Croatia, Zagreb 

 

 

 

                  

Partner Organisations – 

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

 Liceo Statale "G.P. Vieusseux" - Italy, Imperia 

 Escuela de Arte y Superior de Diseño y de Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales de Burgos - Spain, Burgos 

 Agrupamento de Escolas de Vilela -Portugal, Paredes 

 



Резюме на проекта 

          

 Контекстът на проекта се състои  от грижа и опознаване на 

европейското наследство, което е безспорно важно за всеки 

европейски гражданин, особено за младите поколения, които 

скоро ще бъдат напълно отговорни и зрели членове на 

европейското общество. По време на 5 мобилности, участници 

от Хърватия, Италия, Испания, България и Португалия ще 

участват в дейностите около природно, културно, музикално, 

спортно, индустриално и човешко наследство. 

 



Резюме на проекта 

Проектът е част от образователната система и играе важната роля при 

обогатяване на  знанията на участниците, дава чудесна възможност 

на преподавателите и учениците да изследват националното 

наследство и благата на собствената си страна, с цел да свържат това 

знание с европейското наследство и ценности. Учениците ще 

изучават и сравняват идеи с другите  европейски училища, 

представляващи своите страни, разкриващи националното 

наследство и опознавайки държавите партньори. 

 



Цели на партньорството 

 

 - Да се развива и затвърждава чувство за принадлежност към 

националната и европейската общност; 

 

- Да се подобрят уменията по чужди езици на ученици и учители; 

 

- Да се  изследва и оценява повече  националното наследство; 

 

- Да се изследва и оценява европейското наследство чрез изкуства, 

култура, екологични и природни богатства  на държавите партньори; 
 



- Да се осъществи успешно  международно сътрудничество; 

 

- Да се обучат  учениците за международен обмен или за 

обучение и работа в страните от ЕС; 

 

- Да се включат учениците с по-нисък социално-икономически 

статус за участие в международния обмен; 

 

- Да развият организационни, социални и житейски умения; 

 

Цели на партньорството 



 - Да се заема  активна роля в обществото чрез планиране и 

организиране на работни срещи,  екскурзии, представяне на проекта 

и резултатите от него; 

 

- Да се обогатяват  знанията за  различните образователни системи и 

методи на преподаване; 

 

- Да стане  образованието по-привлекателно и динамично; 

 

-  Да развият  умения за успешна комуникация в и извън интернет 

пространството.  

 

 

 

Цели на партньорството 



Дейности по проекта 
 

- Използване на  платформата eTwinning, за  включване на  училища, които 

не са били част от Еразъм обмен; 

 

  - Организиране на Workshops за опознаване на хърватско, испанско, 

италианско, португалско и българско наследство; 

 

- Статии,  презентации на родителски срещи, съобщения по медийни и 

интернет канали, посещение на местни образователни събития като 

панаири на книги и културни вечери; 

 

 



- Създаване на страница на проекта на уебсайта на училището; 

 

- Създаване на Facebook страница и Instagram; 

 

-  Видеа от тийнейджъри екскурзоводи от всяка страна; 

 

- Събиране на материали за готварска книга;   

 

-  Презентации и публикации  за културата, музиката, екологията и спорта, 

които ще бъдат представени  на различни събития; 

 



Дейности по проекта 

 - Организиране на  скайп срещи; 

 

- 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. 



Теми за обучителни курсове 
  10-2019      

Откриване на хърватското наследство 

 

   04-2020 

 Откриване на испанското наследство 

 

   10-2020  

Откриване на българското наследство 

 

   02-2021  

Откриване на португалско наследство 

 

   05-2021  

Откриване на италианското наследство 



Готови продукти 

 - Уебсайт на проекта; 

 

- Статии; 

 

- Презентации за наследството на различните държави по 

конкретни теми; 

 

 - Готварска книга; 

 

- Интервюта и видеоклипове. 

 



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 организира посещения на местни национални  обекти; 

 

- Ще проведе семинари и  лекции за националното и европейското наследство, 
както и workshops; 

 

-  Ще планира и осъществи интервюта; 

 

-  Ще публикува статии в местните вестници  и онлайн  пространството; 

 

-  Ще направи посещения на културни обекти; 

 

- Ще споделя материали с другите страни партньори по проекта; 

Задачите и отговорностите на 

всяко партньорско училище 



-  Партньорските училища се споразумяхме за комуникация и 

сътрудничество, както следва: 

 

 - Активно общуване и публикуване на материалите; 

 

- Участия  в партньорски срещи; 

 

- Обмен на материали, методи и идеи; 

 

- Мониторинг, оценка и разпространение. 

 

Задачите и отговорностите на всяко 

партньорско училище 



 
 

Критерии за участие  

в проекта 
За учениците: 

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

мотивацията за участие, пътуване, домакинство и предлагане на идеите 

за изследване на националното  и европейско наследство /; 

 

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

 

- социално-икономически статус; 

 

- на ученици с по-нисък доход да им се даде възможност да пътуват, 

ако те са изпълнили останалите критерии/; 



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

 

- добро владеене на английския език, / тест по английски език в училище 

или представяне на  сертификат, който може да докаже владеене на 

английски език/; 

 

- добро поведение през предходната  година; 

 

-  участие в извънкласни дейности. 

 

 
 

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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