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Гърция 

Проектът ще се реализира чрез изучаване на традиционните 

празници и обичаи на всяка партньорска организация, 

разглеждани на сезонна основа и откриване на приликите и 

разликите в тяхната особеност и специфичност. 

ЦЕЛИ 

Основните цели на проекта са участниците в проектните 

дейности: 



-  да повишат мотивацията си за опознаване и откриване  

красотата на традициите и обичаите, не само на собствената 

си страна, но и на други европейски държави. 

- да осъзнаят, че познаването на различни култури и 

традиции ще допринесе за определянето ни като членове на 

голямата европейска общност със собствена национална 

идентичност. 

- да развият чувство  на уважение и толерантност към 

всичко, което е по-различно от нашата култура, но е 

култура на на съседите ни. 

- да разширят  познанията си  за културата, бита и 

историята на страните – партньори в проекта. 

Други цели: 

-  да се запознаят с образователните системи на страните - 

партньори, споделяне и обмен на добри практики и 

иновативни методи. 

- да развият и усъвършенстват дигиталните, езиковите, 

комуникативните компетентности си умения. 

- развиване на социални и граждански компетенции. 

- да придобият чувство за инициатива и да повишат 

самочувствието си. 

ДЕЙНОСТИ 

Участващите в проекта  държави ще имат равни 

възможности за участие и ще дават своя  принос за 

изпълнението на всички планирани  задачи и дейности. По 



време на работните срещи по проекта, които ще се проведат 

във всяко партньорско училище, приемащите страни ще 

работят заедно с координатора на проекта и ще поемат 

отговорност за дейностите, които ще се провеждат в 

тяхната страна. Тези срещи свързани с  краткосрочен обмен 

на групи ученици и учители ще включват работа в екип, 

работа по двойки, дискусии на кръгла маса, игри за 

опознаване, посещение на уроци в училището домакин, 

културно-образователни екскурзии. Всички дейности по 

проекта ще имат пряко участие на учениците, както в 

събирането на информация, планиране и създаване  на 

продукти, така общуване с ученици от партньорските 

институции, което ще доведе до създаване на приятелства 

за цял живот. Изграждането на чувство за толератност и 

уважение към други култури, на вяра в собствените им 

възможности, ще допринесе за намаляване на агресията и 

отчуждението пежду тях. 

Осъществяването на планираните дейности, ще доведе да 

създаването на следните крайни продукти: 

- лого на проекта 

-  презентации и видео филми за традиционните пролетни, 

летни, есенни и зимни празници на всяка страна участничка 

в проекта, които ще бъдат включени в интерактивния 

календар на традиционните празници в Европа. 

-  книга с рецепти представящи местната или националната 

кухня на всяка страна и свързани с важен за страната 

традиционен обичай или празник. 

- мултимедиен речник, съдържащ общи фрази, свързани с 

традиционните празници и обичаи на езиците на всички 

участващи в проекта държави и на английски език. 



-  албум с рисунки, представящи национални костюми и 

атрибути, използвани по време на традиционни празници на 

всяка страна. 

-  вестник , представящ информация за всички дейности по 

изпълнение на  проекта. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Участието в проектните дейности ще допринесе за развитие  

на междукултурното образование. Контактът с други страни, 

култури и начин на живот, ще спомогне за осъзнаването, че 

въпреки различията, всички европейски граждани си 

приличат. Научавайки повече за всяка институция и 

държава партньор чрез традиционната им празнична 

система, участниците ще повишат европейското си 

самосъзнание и чувството си на толерантност към други 

религии и култури. Ще се повиши мотивацията им за 

изучаване на чужди езици и ще се усъвършенстват 

уменията им за работа в екип. 

 

 


