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„Енергийно ефективни къщи”

Дата на стартиране на проекта - 01-09-2020г.

Обща продължителност - 22 месеца

Крайна дата на проекта - 30-06-2022г.



Партньорски организации:

Координатор

– Турция

Партньори

– Гърция                                      – Литва

–Латвия                                       – България



Резюме на проекта

Това е многостранен проект с участието на пет държави –

Турция, Гърция, Литва, Латвия и България. Основен приоритет

на проекта е да подпомогне участниците ефективно да приложат

на практика знанията за пестене на енергията, рециклиране и

зелена енергия ( вкъщи и в общността). Проектът цели да се

повишат научните знания на учениците, да се развият техните

предприемачески способности, дигитални умения, да се приложи

на практика мултилингвизмът (многоезичието).



Резюме на проекта

Сътрудничеството между партньорите ще се осъществи чрез

обмен на идеи и практически опит при кратки посещения, които

ще увеличат усещането за принадлежност към Европа и

европейското наследство без значение различията. С този проект

бихме искали да способстваме за намаляване на консуматорското

отношение у ученици и учители към живота и околната среда.



 Задълбочаване на знанията за  важността на енергията и 
опазването на околната среда;

 Ефективно приложение на  знанията за пестене на енергията, 
рециклиране и зелена енергия;

 Разширяване на уменията за критично и творческо мислене 
чрез решаване на проблеми и международна работа в екип.

- . 

Цели на партньорството



Цели на партньорството

 Придобиване на нови дигитални умения и усъвършенстване 

на вече съществуващите;

 Умение за анализ на проблемите и за намиране на иновативни 

решения;

 Подобряване на качеството на преподаване чрез увеличаване 

развитието на иновативните дидактически материали, 

базирани на междупредметни връзки.



На ниво ученици:

 Учениците ще могат да открият важността на устойчивото
развитие, използването на възобновяемата енергия като мярка
за опазване на околната среда и климатичните промени и в
същото време да съпреживеят( да се запознаят с други култури)
и да възприемат по-добре света;

 Учениците ще се упражняват в използването на технически
програми за проектиране на енергийно ефективна къща.

Резултати на партньорството



На ниво ученици:

 Ще създадат свой дизайн(своя визия) на къщите на бъдещето;

 Ще подобрят своите езикови и дигитални умения, умения за 

решаване на проблеми, ще развият своето критично мислене;

 Ще усвоят ефективни техники за работа в международен екип.

Резултати на партньорството



На ниво учители:

 Развиване на иновативно отношение към преподаването,

базирано на дигитални компетентности и фокусирано върху

създаване на проактивна учебна среда.

 Повишаване на нивото на професионална удовлетвореност

чрез работа с по-мотивирани ученици, които проявяват

интерес към включването в различни инициативи.

Резултати на партньорството



Дейности по проекта

 Обучение на ученици и учители за устойчивостта на

енергията и приложението и в домовете.

 Организиране на STEM панаири.

 Интеграция в часовете по природни науки- даване знания за

построяване на „умни“ къщи.

 Семинари, отнасящи се до околната среда и вредата от

парниковия ефект.

 Онлайн връзка чрез технологии и споделяне на опит чрез

видеа, брошури, анкети и доклади.



Дейности по проекта

 Създаване на модели на смарт къщи чрез специализирани 

програми.

 Създаване на „Кът на Еразъм +“ за разпространение на 

проектни материали в училище.

 Създаване на групи в WhatsApp и Facebook.

 Създаване на албуми със снимки.

 Ръководство с добри практики.

 Изработване на лого и на сайт на проекта.



Дейности по проекта

 Активна работа в  e-Twinning  платформата.

 Презентации , публикации и статии.

 Създаване на  портфолио за оценка с инструменти и средства.

 Изследване и представяне на енергийно ефективни уреди и 

техника.

 Следване на календарния план на дейностите по проекта и 

основните теми.



Теми на обучителни курсове

ноември 2020г.

„Да се срещнем лице в лице“  - Турция 

март 2021г.

„Смарт дизайн на къща с нулев разход на енергия“ –Латвия

юни 2021г.

„Отоплителни и охлаждащи системи“ – Гърция 

октомври 2021г.

„Изолация на сградите“ – Литва

март 2022г.

„Да начертаем проект на умна къща“ – България



Готови продукти

 Лого на проекта.

 Уебсайт на проекта.

 Видеоклипове.

 Електронни брошури.

 Онлайн анкети.

 Проект на умна къща.



 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;

 Организиране на семинари и обучения;

 Изработване на презентации.

Задачите и отговорностите на 

всяко партньорско училище



 Участия в партньорски срещи;

 Посещение на местни компании, които се занимават със зелена

енергия;

 Публикуване на статии в местните вестници и онлайн

пространството;

 Обмен на добри практики;

 Мониторинг, оценка и разпространение.

Задачите и отговорностите на 

всяко партньорско училище



Критерии за участие 

в проекта

За учениците:

 Мотивация и нагласи /определят се чрез мотивационното писмо  

и на интервюто/.

 Умение за работа в екип.

 Отговорност и добро поведение в училище.

 Задоволително ниво на владеене на английски език.

 Задоволителна дигитална компетентност.



Критерии за участие 

в проекта

За учителите:

 Мотивация /описва се в заявлението за участие/;

 Владеене на английски език;

 Дигитални умения;

 Умения за работа в екип (включително и в мултикултурна 
среда);

 Откритост и умения в използването на стратегически
компетентности в преподаването.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!



Координатор на проекта:
инж. Ирма Емилиянова

е - mail : irma_emi@abv.bg

Лице за контакти:
Косена Савова

Messenger: Kosena Savova

тел.: 0884256637

mailto:irma_emi@abv.bg

