ЕГ „Пейо Яворов“
И Н Ф О Р М АЦ И О Н Е Н Б Ю Л Е Т И Н
Стратегически партньорства
единствено между учебни
заведения
2015 г.- 2017г.

Сътрудничество в областта на иновациите
и обмен на добри практики

Наименование на проекта:

„Да споделяме нашите стойности в усилието“
Работен екип:

Работен език: френски език

Златка Димитрова – координатор на ЕГ “П. Яворов“, Силистра
Красимира Петрова – технически асистент
Неделчо Жейнов – отговорник по гражданско образование
Ванушка Димитрова – отговорник по връзки с обществеността
Димитричка Павлова – отговорник по ИТ
Красимир Нейчев – отговорник по спортните дейности

Партньори са училищата:
„Жан- Мулен“ - Марсилия, Франция
„Вентцингер Реалшуле“ - Фрайбург, Германия
„Гимназио Полемиу“ - Пафос, Кипър
„20 Гимназио Каламата“ - Каламата, Гърция
„Леонардо да Винчи“ - Палермо, Италия

Цели на проекта:
1) Да се подобри практическото ниво на
чуждия език, писмен и устен.
2) Да се намали броя на учениците в риск в
училищата, участници в проекта.
3) Намаляване с 80 % на отсъствията на
учениците, пряко включени в проекта.
4) Да се приложат и разпространят във
всяко училище поне 3 нови иновационни
методи или способи за борба с
отсъствията.
5) Да се запознаят учениците от проекта от
седемте училища с ясни и конкретни
европейски перспективи за образование и
обучение.
6) Да се обучат учениците и
преподавателите от педагогическия екип
в комуникация, основана на владеенето
на информационни и комуникационни
технологии в образованието и платформи
за сътрудничество като Twinspace.

7) Да се създаде физическа и спортна
практика в училищата чрез
изучаване на гражданството и
европейските стойности за
солидарност, равенство, свобода,
мир, отказ от дискриминация.
Формиране на съзнание за активно
гражданство у ученика и обучителя.
8) Да се подобри качеството на
преподаване чрез изучаването на
добри практики при европейските
партньори.
9) Да се интегрира сътрудничеството
на външни партньори в
осъществяването на спортните
мероприятия.
10) Да се опознае спортната култура
на седемте страни от проекта и да
се обогати собствената.

Финансова подкрепа

28 975€

