
„Почувствай силата на културно-
историческото наследство“



Осъществяване на дейности на 
транснационално ниво с партньори

✣ България

✣ Швеция

✣ Испания

✣ Португалия

✣ PMG “Acad. Boyan Petkanchin”

✣ Mikael Elias Gymnasium

✣ Colegio Maravillas

✣ Agrupamento de Escolas Rio Novo do 
Principe
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“Изграждане на млади хора с 
активна гражданска позиция и 
отговорност към опазване на 

Европейските културни ценности.”
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Нашата основна цел
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Дейности, които оформихме с нашите 

учители и чуждестранните ни партньори

o Използване на мултидисциплинарен подход;

o Създаване на междупредметни връзки;

o Проекто базирана информация, която ще се 

интерпретира на европейско ниво и ще бъде 

развита като иновативен елемент в училищната

учебна програма.
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Дейности, които оформихме с нашите 

учители и чуждестранните ни партньори

o Използване на играта, като образователен

инструмент, учене чрез съпреживяване и 

развитие на емоционалната интелигентност като 

ключова компетентност;

o Използване на изследователски подход;

o Изграждане на практически умения.
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Дейности, които оформихме с нашите 

учители и чуждестранните ни партньори

ДЕЙНОСТ 3

• Провеждане на състезания и викторини;

• Реализиране на театрални постановки на 

регионално и европейско ниво, интегриране на 

нови методи в преподаването на история и 

английски език;

• Презентации и дискусии.
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АнализПроучване
Реални 

действия



“Ефективното въвеждане на модерни 
технологии в клас и оборудването на 

съвременни лаборатории в училище води 
до по-подготвени за реалния живот 

ученици!”
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Предимства на 

нашето училище



“Ние, учениците, учителите и родителите 
сме едно голямо, сплотено и успешно 

семейство!”



Краен резултат:

Приложение на мултидисциплинарния подход в обучение, 
имплементирано и оценено на европейско ниво.

Именно историята ще изпълнява ролята на спойваща 
дисциплина между останалите предметни области, в които 
ще бъдат интегрирани дейностите, заложени за изпълнение 

в проекта.
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За релевантност между идея и дейности, 
а също за своето цялостно описание и 

висока добавена стойност към
обучителния процес в училище, проектът 

беше отличен да бъде представен на 
Международна конференция в град 

Неапол, Италия в края на месец 
септември 2018 година.

11



“Образованието не е просто подготовка за 
живота – то е самият живот.”

Джон Дюи

Дължим много на НАШИТЕ УЧИТЕЛИ!
БЛАГОДАРИМ!


