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Основна цел на проекта: Да се подобри мотивацията 
на учениците за участие в учебно-възпитателния 

процес, да се подобрят резултатите от обучението и 
да се насърчи междукултурния диалог. 

Умни училища за подобряване мотивацията на учениците 

 Програма „Еразъм+ ”,  
КД2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ 

 сектор: „Училищно образование“ 



Съпътстващи цели: 

1/ Приобщаване на учениците към училищните дейности с оглед постигане на по-добра 
мотивация за учене и повишаване на резултатите им /поне 40 % от участниците в целевата 
група ще повишат резултатите си в училище/; 
2/ Развиване на способности като: математическа и компютърна грамотност, критично и 
креативно мислене, личностни и социални умения /поне 30% от учениците ще подобрят 
тези свои умения/; 
3/ Развиване на междукултурното разбирателство и приемане / поне 60 % от учениците 
ще подобрят познанията си за историята, традициите и културата в други европейски 
страни/; 
4/ Развиване на комуникационните умения на английски език /156 участници – ученици и 
учители ще повишат своите комуникационни умения на английски език/; 
5/ Насърчаване възпитанието в европейски ценности и развитие на сближаването между 
европейските граждани /измеримо с анализ на нагласите на ученици и учители към други 
европейски култури/. 



Организации, участващи в проекта 

Организация – координатор : Zespol Szkol w Krzywdzie , Poland 
Средно общо образователно училище, град Кривда, Полша 

Партньор №1:    Istituto Omnicomprensivo D'Agnillo, Italy 
Общо образователно училище – град Анионе, Италия 

Партньор №2: Colegiul Tehnic "Napoca", Romania 
Средно професионално училище, град Клуж-Напока, Румъния 

Партньор №3:  KUTAHYA OZEL DOGA ORTAOKULU, Turkey 
Средно общо образователно училище – град Кютахия, Турция 

Партньор №4: Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, град 
Кнежа, България 
Средно професионално училище 



Основни дейности: 
В хода на изпълнение на проекта ще се проведат 5 международни срещи с участието на 
ученици и учители от различните училища: 
 

Първа международна среща: месец Декември 2019 г. – град Анионе, Италия 
Тема: „Използване на софтуер за изготвяне на уроци за извънкласна дейност, посветени 
на националните традиции и обичаи“ 
Втора международна среща: месец Март 2020 г. – град Кнежа, България 
Тема: „Използване на онлайн-инструменти за създаване на тестове по математика“ 
Трета международна среща: месец Май 2020 г. – град Кривда, Полша 
Тема: „Използване на онлайн-инструменти за създаване на материали по литература“ 
Четвърта международна среща: месец  Октомври 2020 г. – град Клуж-Напока, Румъния 
Тема: „Използване на дигитални инструменти за създаване на произведения на 
изкуството“ 
Пета международна среща: месец Април 2021 г. – град Кютахия, Турция 
Тема: „Обучение на учителите и цялостна оценка на проекта 



ЦЕЛЕВА ГРУПА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА: 

В проекта ще вземат участие: 
 
Ученици на възраст 14-17 години от семейства с различен социален 
статус; 
 
Учители, практикуващи: ИКТ, математика, английски език, 
литература, история. 



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ УЧЕНИЦИТЕ 

- Повишени учебни резултати и засилена мотивация на учениците 
за участие в училищните дейности; 

- Развити способности в учениците, като: математическа и 
компютърна грамотност, критично и креативно мислене, 
личностни и социални умения; 

- Подобрени познания на учениците за историята, традициите и 
културата в други европейски страни; 

- Повишени комуникационни умения на английски език; 
- Повишени нагласи за разбиране и приемане на други европейски 

култури. Възпитание в европейски ценности. 



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ УЧИТЕЛИТЕ 

- Възможност за обмен на добри практики с учители от други 
европейски страни; 
- Подобрени дигитални познания за внедряване на ИКТ 
инструменти в процесите на обучение и възпитание; 
- Подобрени комуникационни умения на английски език; 
- Подобрени организационни умения и иновативни начини на 

преподаване. 
 


