
 

 
Дейности осъществени през първата година от проекта 
 
Проектът стартира през септември 2019 година. Учителите  
и учениците бяха запознати с неговите цели, дейности и очаквани 
резултати.  На 26 септември – Ден на европейските езици, във всяко  
училище партньор на публично място беше организиран европейски 
кът с информационни табла даващи подробна информация за 
проекта. Беше направен и избор на целевата група на учениците за 
участие в работата по изпълнението на проекта.  
От 25 до 27 ноември в България беше проведена първата работна 
среща, в която участваха учители от всички партньорски училища. 
Срещата премина по програма изготвена от училището домакин и 
съобразена с планираните дейности:  
- Официално посрещане с приветствено слово на директора на 
училището и кратка музикална програма, която им представи три  
различни стила на фолклорно пеене и костюми от няколко 
етнографски области.  
- Партньорите представиха чрез презентации и видео филми своята 
държава, общност и училище.  
- Разглеждане на училището домакин.  
- Посещение на часове по изкуствата -хореография, музика, 
изобразително изкуство.  



- Урок за гостите по български народни танци, в който те взеха 
активно участие.  
- Среща с кмета на район Младост. На срещата беше проведен 
разговор за целите, нуждите и резултатите от проекта.  
- Кръгла маса - дискусия за най-популярните и обичани традиционни 
празници на участващите в проекта държави и избор на празниците, 
които ще бъдат включени в европейския календар.  
- Лекция на тема: Календари и празници  
- Обсъждане на предстоящите дейности и дати на мобилностите 
през първата година от проекта : регистрация на проекта в eTwinning, 
създаване на страница на проекта във Facebook, изработване на 
коледни картички и организиране на изложби във всяко училище. 
- Културно – образователна програма: запознаване със 
забележителностите на София.  
- Посещение на Националния етнографски музей - запознаване с 
най-представителната етнографска експозиция в България, 
показваща различни аспекти на традиционния бит и култура на 
българите.  
- Уъркшоп в село Байлово - възстановка на няколко традиционни 
български обичаи. Участниците изработиха кукли облечени в 
национални костюми и направиха традиционна българска баница. 
- Етно-културна вечер – български фолклорни песни и танци, 
традиционни ястия.  
- Участниците домакини организираха конкурс за лого. След 
проведено гласуване беше избрано  най -доброто предложение за 
лого на проекта. Избраното лого включва името на проекта и 
знамената на всички участващите държави.  
Смятаме, че участието в тази работна среща даде на участниците 
възможността да комуникарат с учители от други европейски страни,  
да се запознаят с бита, културата и образователната система на 
страната домакин. На срещата бяха обсъдени важни за бъдещите 
дейности по проекта въпроси и   беше договорено следващите две 
работни срещи планирани за първата година от изпълнението на 
проекта да бъдат проведени в Полша от 22 до 28 март 2020 и в 
Португалия от 31 май до 6 юни 2020. Срещите не бяха осъществени 
поради въведеното извънредно положение в страната и Европа, 
дължащо се на пандемията от COVID 19. Беше взето решение за 
удължаване на срока за изпълнение на дейностите и  
осъществяване на мобилностите поради възникналите 
форсмажорни обстоятелства. След официално писмо до  



НА  получихме одобрение за промяна на срока за проектните 
дейности. Беше сключено допълнително споразумение към 
Договора, според което проектът следва да бъде изпълнен за 36 
месеца, в периода от 01.09.2019 до 31.08.2022.  
Дейности, които бяха осъществени сред първата работна среща в 
България:  
- Беше организирана изложба от коледни картички със символи на 
традиционни празници и обичаи изработени от учениците във всяко 
партньорско училище.  
- Беше създаден видео филм - коледен поздрав към партньорските 
училища с коледни български песни.  
- Беше отбелязан международния ден за безопасен интернет.  
- Бяха издадени два броя на вестника на проекта, съдържащи статии 
за дейностите по време на срещата в България и есета написани от 
ученици по предложените от координатора теми: "Значението на 
традициите в нашия живот";" Защо е важно да се запазят 
традициите живи?"; "Традициите правят една страна специална;"  
"Най -популярният традиционен празник в моята страна".  
-Беше създаден мултимедиен речник съдържащ думи и фрази на 
езиците на всички държави партньори по проекта и преведeни на 
английски език.  
-Беше съставена готварска книга с по три рецепти от традиционната 
кухня на всяка държава свързани с важни традиционни празници и 
обичаи.  
-Всяка държава създаде презентации или видео филми за 
традиционни пролетни и летни празници и обичаи, които ще бъдат 
включени в крайния продукт - Интерактивен празничен календар. 
 

 


