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Средно училище „Свети Паисий Хилендарски”, с. Микрево е партньор в проект по 

програма „Еразъм +” на тема „Да бъдем заедно чрез митове и легенди в Европа”- „Let's 

MYTH together!“- Проект №  2017-1-PL01-KA219-038748_3. 

Идеята на проекта се основава на задълбочен анализ и наблюдение на учебните планове. 

Нашето славно минало с уникални истории за герои и техните дела, забележителности и 

загадъчни същества, живеещи някога в родната им земя, става все по - малко важно или 

интересно за Z - поколението, отколкото съвременните компютърни игри или новосъздадените 

свръхчовеци. Легендите, митовете, които отразяват начина на живот на хората, религията, 

историята, обичаите, трябва да бъдат запазени и разказани по целия свят. Нашият проект има за 

цел да спаси нашето културно наследство, да го разпространи в цяла Европа, а от друга страна, 

да научи за миналото на другите страни, придобивайки знания, толерантност и разширяване на 

хоризонтите по иновативни и творчески начини. Чрез този проект бихме искали да направим 

ученето / преподаването на История, География, литература и езици по-привлекателни и 

приятни. Ние се стремим нашите училища да приемат най-добрите европейски практики в 

своите процеси на преподаване / учене, да работят с иновативни методи и да създадат приятна 

и позитивна училищна среда. Ще включим училищните общности, които да участват в 

дейностите по проекта, за да усетят радостта от международната работа в екип, да се учат един 

от друг и да споделят най-добрите идеи.  

Държави и населени места, в които са училищата-партньори: 

Полша – Торун – координатор; Италия – Катания; Литва – Мажейкай; Португалия – 

Гимараеш; България – Микрево; Словакия – Спишска Нова Вес 

РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТА:  

През двете проектни години ще се проведат три транснационални срещи по проекта: България -

ноември 2017 г; Италия - октомври 2018 г; Полша - юни 2019 г.  

Първата среща (ноември 2017 г. в България) има за цел запознаване на партньорите, да се 

представи спецификата на работата в техните институции, да се разработят подробностите за 

резултатите от първата година. Предвиждат се презентации за образователните системи, кратко 

представяне на участващите страни и посещения в различни образователни институции. Ще 

бъдат обсъдени финансовите въпроси и ще бъде определен графикът на планираните дейности 

за първата година. Освен това координаторите ще вземат решение за най-добрите форми за 

оценка и създаване на портфолио за оценка. Централната концепция на този проект, е 

сътрудничеството и комуникацията между младите ученици, сред учителите и сред всички 

партньори по проекта и другите заинтересовани страни в Европа.  

Дейности включващи обмен на ученици: 

 C1 – Словакия – февруари 2018:  Митове и легенди на нашите страни. Създаване на 

уебсайт, наречен "Да бъдем заедно чрез митове и легенди". Работна среща на ученици и 

учители. Ролята на междукултурната комуникация и сътрудничество за повишаване на 

осведомеността за европейското гражданство сред учениците, учителите и персонала. 
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Разпространение на продуктите и представяне на извършената работа и уебсайта: подготовка 

на брошура за рекламиране на събитието; изпращане на покани по имейл; качването на 

готовата брошура на уебсайта на училището и на Facebook страницата на училището; 

разпространение на листовки до членовете на училищната общност; свързване с местните 

училищни органи и членовете на Съвета на институциите. 

C2 Литва – юни 2018: Създаване на фото-книга за древните цивилизации, исторически 

времена и места, представителни /свързани/ митове. Съдържание на фото-книгата: изображения 

(снимки и рисунки) с надписи (обяснителен текст). 

C3 Португалия - март 2019. Ще организираме семинар, на който реализираните 

продукти ще бъдат представени на учители, ученици, училищен персонал, заинтересовани 

страни и местна общност, представители на местната власт, местните училища, представяне на 

презентации и изложба на фотографии, показващи стъпките на процеса на създаване на фото-

книгата; Ще бъде създаден "кът (ъгъл) на прародители (баба и дядо)", за да се покаже приноса 

на възрастните хора за развитието на дейностите и по принцип за целия проект.  

Членовете на персонала вече са избрани преди започване на работа по проекта, за да 

осигурят неговата устойчивост. Новите членове на екипа, които пристигат в участващите 
училища и желаят да се присъединят, ще бъдат добре дошли. 

Учителите по английски език от всяко училище ще отговарят за организирането на 
обучение по английски език за други членове, които се нуждаят, за да се уверят, че са 

самостоятелни и могат да участват в международните срещи. 

Що се отнася до учениците, искаме да имаме разнородни групи ученици във всяко 

училище, така че те да могат да се учат един от друг. Ние ще работим под формата на клубове 

след училище най-малко на седмична база, така че учениците ще трябва да бъдат мотивирани. 

Ще използваме също училищните ни уебсайтове, Twinspace и Facebook страницата, за 

да преподаваме, като използваме ИКТ като средство за комуникация и обучение. Планираме да 

установим съвместна работа между различните участници в проекта. 

 

 

 


