ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

„ДА СЕ СВЪРЖЕМ ЧРЕЗ НАШИТЕ РАЗЛИЧИЯ”
От 3

до 7 юни 2013г. група ученици и учители от ОУ „Христо Ботев”, Асеновград

посетихме

град Лисабон, Португалия, където участвахме в пета мобилност на

европейския проект на тема: „Нашият отпечатък върху света”.
Целта на тази поредна мобилност беше всяка една държава да представи пред
партньорите приносът на нейната страна в света, а също така да се направи анализ
на извършената до момента работа по проекта.
Преди мобилността учениците от нашето училище имаха за задача да направят
проучване в интернет по темата: „Какъв е приносът на България в света“. С резултатите
от своите проучвания, те създадоха презентации и постери.
С Димитрина Бакалова от 6а и Роси Костова от 7а започнахме подготовка за
мобилността до Португалия. От филма „Пътешествие в Европа” двете момичета
научиха

много за

Португалия и

Лисабон,

нейната столица,

за културните и

забележителности, националните празници и известни личности. Научиха и определен
брой думи и изрази от ежедневието на португалски език. Започнахме подготовка и за
представяне на презентацията пред партньорите в Лисабон за българския принос в света.
Децата активно кореспондираха с приятелите си от Португалия по Фейсбук и с
приемните семейства, купиха и подаръци.
По време на мобилността в Португалия беше предвидено да се направи и отчет на
дейността по проекта за изминалата една година. За тази цел, като главен координатор
на проекта, трябваше да изготвя презентация за направените до момента мобилности,
която да покаже до каква степен целите на проекта са постигнати. Националните
координатори ми изпратиха най-интересните снимки от изминалите мобилности, с
коментар и кратък анализ на дейността по проекта за изминалата година.
Освен това, написах отчет за дейността по проекта, който всеки един партньор трябва
да изпрати до своята национална агенция до края на месец юли, съдържащ:
 извършените дейностите,
 постигнатите резултати,
 проблемите и трудностите, с които сме се сблъскали до момента.
Този отчет бе предложен на партньорите за обсъждане в Лисабон.
Подготвихме въпросник, който бе попълнен от участниците в работната визита в
Португалия, който дава много ценна информация за развитието на проекта, неговите
силни страни, предложения за подобряване на работата и включване на нови дейности.

Част от подготовката за мобилността в Португалия включваше и издаването на втори
брой на вестника на партньорството. За целта написахме статия за българския принос в
света.

Заедно

със

статиите,

които

ми

изпратиха

националните

координатори,

създадохме вестника, който е финален продукт по проекта, от страна на България.
Освен отпечатването на вестника, отпечатахме и книгоразделители съдържащи снимки
и информация за 7те културни и 2те природни забележителности в България,
включени от Юнеско в списъка на световното наследство.
Закупихме подаръци за португалското училище - партньор по проекта и домакин на
мобилността: декоративна плоча с глаголицата, розетката от Плиска, красиви картички
от България, показващи българските фолклорни области, българската национална кухня
и културни забележителности.
С Димитрина и Роси изготвихме проект на рисунката, която те трябваше да нарисуват в
португалското училище и да оставят българския отпечатък там.
След дългото пътуване и смяната на три самолета, най-накрая стигнахме до нашата
дестинация - летището на Лисабон. Там бяхме посрещнати от португалските партньори,
които ни заведоха направо в училището. Родители, учители и ученици бяха приготвили
за нас вкусна вечеря. Запознахме се с приемните семейства, на които поверихме
Димитрина и Роси. Срещнахме се и с португалски деца, които познавахме от
мобилността до Унгария - Мигел и Рам. След топли прегръдки и целувки им
предадохме поздравите от българските деца и подаръците, които носихме от България
специално за тях.
Първият ден от официалното посещение започна с кратка музикална програма на
открито, която ни впечатли с колоритното присъствие на португалските ученици - деца
от различни националности, дошли тук от всички континенти. С удоволствие се
насладихме на националните им танци и прекрасните им музикални изпълнения. След
това учениците от партньорството имаха час по музика, а всички учители бяхме
поканени на среща с директорката на училището – г-жа Росица Алвес, която ни запозна с
португалската образователна система и историята на училището, което тази година
чества своя юбилей. Бяхме приятно изненадани да разберем, че директорката на
португалското училище г-жа Алвес е българка, която от години живее в Португалия.
След кратка обедна почивка децата от партньорството представиха чрез презентации
приносът на всяка една страна- партньор по проекта в света. След обяд посетихме една
от най-големите забележителности на Португалия - град Синтра, намиращ се в близост
до Лисабон и впечатляващия с архитектурата си дворец на Пена. Вечерта всички
учители, участващи в проекта, вкусихме от традиционните португалски ястия – печени
сардини.

На другия ден в замъка Сейнт Джорж учениците от партньорството бяха разделени на
международни отбори и с тях се проведе играта „Търсене на съкровища”. Замъкът Сейнт
Джорж е разположен в историческия център на Лисабон, върху един от 7те хълма, върху
които се разпростира града. От тук се разкрива великолепна гледка към река Тахо.
Посетихме катедралата на Лисабон, разходихме се из центъра на красивата португалска
столица. След обяд с учениците се проведоха традиционни игри в двора на училището.
А вечерта всички участвахме в колоритното парти за края на учебната година.
Третият ден от работната визита в Лисабон беше най - натоварен. Сутринта посетихме
културните забележителности на Лисабон - Манастира Йеронимус, който е третият
символ на века на откритията и е известен с това, че в него са погребани прочути
португалци- мореплавателят Вашко да Гама и поетът Луиш де Камоенш; Кулата Белем,
която е била морски фар, а през 1983г. е обявена за културен паметник под защитата на
Юнеско; Паметникът на откритията, един от символите на Португалия. 15 век, е векът на
мореплавателите и откривателите, а едни от най-великите откриватели са португалците
и в тяхна чест е построен този паметник.
След разходката из Лисабон всички отидохме в училището, където учениците от
партньорството се заеха да рисуват

върху платно. Всяка държава трябваше да остави

своя отпечатък в Камарате скул, а учителите от партньорството се събрахме, за да
направим анализ на дейността по проекта през изминалата година, да обсъдим
постигнатите резултати и съществуващите проблеми.
Всички са единодушни, че това е един прекрасен проект, който обединява деца от девет
различни държави и повече от двадесет националности. Поставените цели се постигат.
Като резултат от работата по проекта децата преодоляват предразсъдъците, свързани с
различните раси, религии, социален произход. Те имат възможност да работят в
международни екипи, подобряват английския си език, научават думи и изрази на
езиците на партньорските държави, подобряват уменията си за използване на
компютърните технологии, стават по - самоуверени, мотивацията им за усвояване на
нови знания се повишава. Взаимоотношенията между децата от партньорството стават
по-топли и по –дружелюбни. Те се забавляват заедно, създават приятелства, опитват се
да разберат другия.
От направената анкета с учителите, участващи в работната визита в Португалия, се
вижда, че работата по проекта върви добре. Проектът „Да се свържем чрез нашите
различия” е създаден, за да могат децата от различните европейски държави да опознаят
по-добре своята собствена култура и да се потопят в културата на партньорските
държави. Предложението на партньорите е на всяка мобилност учителите да имат
възможност да посещават учебни часове и да се отделя време за обсъждане на
методически въпроси. Бяха споделени и някои проблеми и трудности. Всички партньори
са единодушни, че работата по европейски проекти трябва да е приоритетна за всяко

училище, защото това е интереса на

нашите ученици. Темите, предложени от

партньорите за нов проект, са: здравословен начин на живот, спорт, музика, изкуство,
театър. Националният координатор от Дания, Майкъл, също представи своите идеи за
разработване на нов европейски проект.
В края на срещата ни координаторът от Латвия, Мария, представи следващата мобилност
в Латвия с презентация и подробна програма.
В обобщение можем да кажем, че работната среща в Лисабон, Португалия, беше
напрегната, наситена с много дейности за участващите ученици и учители. Но все пак тя
премина успешно и постигна целите си.

Емилия ГАДЖУРОВА
Главен координатор на проекта
ОУ „Христо Ботев”, Асеновград

