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Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз,

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“,
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„Да уважаваме природата 

за по-добро бъдеще“

Дата на стартиране на проекта – 01.11.2020 г.

Обща продължителност на проекта – 36 месеца

Крайна дата на проекта – 31.10.2022 г.

Проектът е удължен до 31.10.2023 г.



Партньорски организации

Координатор:

ESKİŞEHİR GAZİ MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ – Ескишехир,Турция

Партньори:

COLEGIO CLARET ASKARTZA IKASTETXEA – Леоа, Испания

Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“ – Враца, България 

LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU - Лугож, Румъния

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E 

OSPITALITA' ALBERGHIERA POTENZA – Потенца, Италия

LYCÉE DES MÉTİERS LES CARİLLONS – Анеси, Франция



Резюме на проекта

В този проект участват шест държави

– Турция, Испания, Румъния, Италия,

Франция и България.

Основен приоритет на проекта е да се

повиши нивото на осведоменост на

участниците за промените, настъпващи с

изменението на климата.



Резюме на проекта

Проектът цели да се повишат знанията на

учениците за климатичните промени, да се

развият умения за прилагане на добри

практики в биологичното земеделие, да се

доразвият дигиталните умения, да се

приложат и подобрят комуникативните

умения по английски език.



Резюме на проекта

Сътрудничеството между партньорите ще се осъществи

чрез обмен на идеи и практически опит, които ще увеличат

усещането за принадлежност към Европа и европейското

наследство без значение различията в националността и

религията.

С този проект искаме да развием екологичното възпитание,

да се подобри креативността на учениците чрез създаване

на продукти от биоматериали и от отпадни материали.



Цели на проекта

➢ Да се повиши осведомеността относно изменението на

климата и неговите ефекти върху земята, особено върху

биоразнообразието и водите.

➢ Да се оцени значението на възобновяемите енергийни

източници за предотвратяване на изменението на

климата.

➢ Да се повиши компетентността на учениците в областта на

екологичната журналистика.



Цели на проекта

➢ Подобряване на креативността учениците чрез

създаване на нови продукти от биоматериали и

от отпадъчни материали.

➢ Наблюдаване и реализиране на добри практики

за биологично земеделие.

➢ Подобряване дигиталните компетенции на

участниците, като използват онлайн платформи

и инструменти Web 2.0



Цели на проекта

➢ Подобряване на комуникативни умения на

участниците по английски език.

➢ Разширяване на знанията на учениците за

културното многообразие и ще придобиване

толерантно отношение към различните култури.



Резултати на партньорството

На ниво ученици:

➢ Учениците ще се запознаят с причините за климатичните
промени и как те се отразяват на околната среда.

➢ Учениците ще се запознаят с биоразнообразието на
организмите и ще реализират на дейности, насочени
към опазване на природата.

➢ Учениците ще създадат и поддържат своя биологична
градина.



Резултати на партньорството

На ниво ученици:

➢ Развиване и прилагане на дигиталните и

езиковите компетентности

➢ Развиване на умения за критично мислене и

разрешаване на проблеми.

➢ Усвояване на техники за работа в екип.



Резултати на партньорството
На ниво учители:

➢ Развиване на уменията за ефективно прилагане на
получените резултати и усвоения опит от проекта
в преподаването.

➢ Повишаване на нивото на професионална
удовлетвореност чрез работа с ученици,
проявяващи интерес към биоразнообразието и
климатичните промени, и към опазването на
околната среда.



Дейности по проекта

➢ Активна работа с платформите etwinning и classroom.

➢ Създаване на уебсайт на проекта и въвеждане на всички
проучвания, които са направени в хода на проекта.

➢ Създаване и поддържане на биоградина и споделяне на
дейностите по биоградинарство и проучванията.

➢ Всички дейности ще бъдат споделени в eTwinning,
уебсайта на проекта и в социалните медии на училищата
партньори.



Дейности по проекта

➢ С началото на проекта всяко партньорско училище
ще създаде социален клуб, наречен „МЛАДИ
РЕПОРТЕРИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА“.

➢ Създаване на група в WhatsApp.

➢ Провеждане на семинари.

➢ Създаване на местна банка за семена.

➢ Изследвания на ендемични растения.



Дейности по проекта

➢Фестивал на велосипедите.

➢ Електронна книга.

➢ Изготвяне на речник за околната среда.

➢ Изготвяне на плакати и банери.

➢ eTwinning проучвания.



Дейности по проекта

➢ Посещения на центрове за рециклиране и вятърни
електроцентрали.

➢ Честване на важните дни за околната среда.

➢ Информативни срещи в и извън училище.

➢ Презентации, публикации и статии.

➢ Следване на календарния план на дейностите по
проекта и основните теми.



Теми на обучителни курсове

➢ Ноември 2021

„Емисии на парникови газове и глобално затопляне“ – Турция

➢ Март 2022

„Замърсяване с пластмаси, отпадъци и рециклиране“ – Румъния

➢ Май 2022

„Енергия, възобновяеми енергийни източници“ – Испания



Теми на обучителни курсове

➢ Октомври 2022

„Биоразнообразие. В услуга на екосистемата“ – България

➢ Март 2023

„Ефектите от изменението на климата върху водата“ – Италия

➢ Май 2023

„Биологично земеделие и устойчивост“ – Франция



Готови продукти

➢ Лого на проекта.

➢ Уебсайт на проекта.

➢ Електронна книга.

➢ Брошури, плакати, въпросници.



Готови продукти

➢ Албум за природата.

➢ Екологичен речник на седем езика.

➢ Книга за ендемичните растения.

➢ Биологични градини.



Задачи и отговорности на всяко 

партньорско училище

➢ Планирането на мобилностите като домакини или като

група, реализираща мобилност.

➢ Всеки училищен екип избира отговорни лица за дейности

по проекта.

➢ Участия в партньорски срещи и обучения.

➢ Обмен на добри практики.



Задачи и отговорности на всяко 

партньорско училище
➢ Посещение на местни компании, които се занимават

рециклирането на отпадъците и с производството на

биопродукти.

➢ Споделяне на дейностите в eTwinning, в уебсайта на

проекта, в местните медии и онлайн пространство.

➢ Осъществяване на мониторинг и извършване на доклад и

оценка на дейностите.



Критерии за участие в проекта

За учениците:

➢ Мотивация и нагласи /определят се чрез мотивационното писмо и на
интервюто/.

➢ Мотивация към повишаване на знанията и уменията, свързани
промените на климата и опазване на природата.

➢ Умение за работа в екип.

➢ Отговорност и добри резултати 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/.

➢ Добро владеене на английски език.

➢ Дигитални умения.

➢ Умения за работа в екип (включително и в мултикултурна
среда).

➢ Умения за прилагане на новостите в преподаването.



Благодаря за вниманието!



Координатор на проекта:
инж. Ирма Емилиянова

е - mail : irma_emi@abv.bg

Лице за контакти:
Веселка Спасова

е - mail : veselka73@abv.bg

тел.: +359886801116


