
 

 

 

 

 

 

 
Програма Коменски  

Програма Еразъм + 

 

 



 

    Начално училище участва активно през 

годините в различни европейски парньорства 

и квалификации  по  програма Коменски и 

Еразъм + , има богат опит и поддържа връзки 

с много европейски училища. 

 

    Проектите вдъхновяват и мотивират 

ученици и учители, дават им  нови знания и 

умения и ги включват в разнообразни 

международни извънкласни дейности. 

 



ПРОЕКТ “ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО” 

   ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 

2009-2011  

Партньорството с училища от България, Турция, Италия, 

Англия, Уелс и Литва  позволи на ученици, учители и родители 

от тези държави да се сприятелят помежду си и да споделят 

традиционни празници, храни и народни носии. 

Проектът създаде мост между партньорските училища и помогна 

за осъзнаването на културното многообразие. По време на 

проекта бяха създадени : 

-книжка с рецепти; 

-културен календар; 

-кукли, облечени в народни носии; 

-поздравителни картички и кореспонденция за всеки празник. 
  

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 



 

Елчик, Турция, 16-21. 2009 

1. Посещение в начално училище в малкото планинско селце Елчик, Турция. 

2. Пресъздаване на  церемония на турска сватба от учениците в Елчик; 

3. Среща с представители на местната власт и образованието; 

4. Пътуване до  Dalyan, Gocek, Fethiye, Koycegis, Sarsala. 
 

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 



Ланели, Уелс, 30.02-05.03. 2010 

  

                         Участници: 4 ученика и 3 учители от НУ „Отец Паисий“ 

1. Участие в празничната програма в училището в гр.Ланели  по случай St. David`’s 

Day. 

2. Участие на нашите ученици в тренировки по голф на стадиона. 

3. Посещение на превърнатата в музей мина от миналото-The Big Pit. 

4. Размяна на изработените от всеки партньор кукли, облечени в национални костюми. 

5. Отбелязване на 3-ти март от всички партньори с българска народна песен, 

изпълнена от Трифон Трифонов. 

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 



Литва, Вилкавишкис, 26.05-01.06. 2010 

   Участници: 3 ученика и 2 учители от НУ 

„Отец Паисий“ 

1. Посещение в училището във Вилкавишкис. Изработване на предмети в клас.  

2. Участие във фолклорен фестивал в Ozkabaliai. Пътуване до  Rumsiskes. Музей на 

открито, Песни и танци на народите. 

3. Базар на ръчно изработени предмети от учениците в училището-домакин. 

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 



Шрузбъри, Англия, 02-07. 10.2010 

  

                       Участници: 5 ученика и 3 учители от НУ „Отец Паисий“ 

1. Посещение в началното училище, в детската градина и гимназията в Baschurch. 

2. Посещение на музея в Iron Bridge- родното място на индустрианата революция. 

3. Посещение на музея на Бийтълс в Ливърпул. Разходка по река Мърси с кораба 

„Амфибия“ 

4. Разходка в град Шрузбъри, родното място на Дарвин. 

5. Участие в традиционни песни и танци-Barn Dances. 

 

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 



АНГЛИЯ, 2010 



АНГЛИЯ, 2010 



АНГЛИЯ, 2010 



Кастелато, Италия, 13-19.03.2011 

  

1. Посещение в началното училище”Villa Zaccheo” и CastelnuovoVomano T.M., в детката 

градина “Villa Torre”, в училище в Canzano и  училище за бродерия Ars et Labor. 

3. Пътуване до Castelli, градът на керамиката, до морския курорт Roseto degli Abruzzi и до 

Рим. 

4. Участие в церемонията в гр. Teramo по случай 150 години от обединението на Италия. 

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 



 

      Директорът на училището 

Галина Христозова, която има  

магистърска степен от 

университета "Ca Foscari" в 

Италия на тема "Управление 

на устойчивото развитие на 

училищата" инициира 

разработването на  

стратегически план Агенда 21, 

в който се включиха ученици, 

родители и учители от всички 

етноси и дадоха своите 

предложения за бъдещото 

развитие на училището.  

Агенда 21 



Проблемите с образователната интеграция на малцинствата и  

устойчивото развитие са част от нашата стратегия и от 

европейския план за развитие на училището. 

 

Агенда 21 



Идеите за устойчиво развитие на училището бяха приложени в 

европейско училищно партньорство по Програма Коменски: 

„Път към моето здравословно бъдеще“, 2012-2014 г. 

 
Ученици, учители и родители от България, Унгария, Франция, 

 Мартиника, Исландия и Ирландия общуваха помежду си и 

 получиха знания за ежедневието и свободното време на 

 своите връстници, за социалните дейности и начините на опазване 

 на околната среда. 

Резултати: 

-игри, създадени да затвърдят знанията, свързани със  

здравословния начин на живот; 

-речник с думи и изрази на езика на всеки партньор; 

-карнавал с дрехи от рециклиран материал; 

-играчки за елхата и коледни картички от рециклиран материал; 

-песничка от всеки партньор на здравна тема. 

 

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 



Mannvilette, Le Havre 

Франция, 23.10-28.10. 2012 

  

 Участници: 5 ученика и 5 представители от НУ „Отец Паисий“ 

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 



ФРАНЦИЯ, 2012 



 

Почистване на морския 

бряг от метални 

отпадъци и посещение 

на фабрика за 

рециклиране. 

 

ФРАНЦИЯ 2012 



Craanford, Gorey-Ирландия, 05-09.03.2013 

 

 

1. Посещение в училището и детската градина в град Горей. Участие в училищната 

програма. 

2. Местни занаяти-посещение в местния музей и мелницата. 

3. Среща с кмета на града. 

4. Посещение в националния парк –National Heritage Park. 

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 



 Участници: 5 ученика и 3 учители от НУ „Отец Паисий“ 

ИРЛАНДИЯ, 2013 



Кешкемет, Унгария, 04-08. 06.2013 

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 

 

1. Посещение в детска градина 

и училище в град Кешкемет.  

 

2. Участие в работилница за 

изработване на сувенири от 

рециклиран материал и слама. 

 

3. Посещение на музея на 

играчките и националния парк  

Opusztaszer. 

 

 

 



УНГАРИЯ, 2013 



Рейкиявик, Исландия, 29.10-01.11. 2013 

  

 

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 

1. Среща с деца и родители от  

детска градина в Рейкиявик. 

2. Посещение на спортния център 

 Vialur. 

3. Посещение на завод за добиване 

 на електроенергия. 

4. Разходка до Golden Circle- 

Gullfoss (Златните водопади),  

Geysir(големия гейзер) и до 

Thingvellir(сградата на първия  

парламент в Исландия). 
 



ИСЛАНДИЯ,  2013 



Франсоа, Мартиника, 21.02-26.02. 2013 
  

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 



МАРТИНИКА, 2013 

1. Посрещане в училището-

домакин в гр.Франсоа и 

споделяне на добри практики 

от партньорите. 

 

2. Участие в карнавал на 

книгата заедно с учениците 

от училището. 

 

3. Посещение на историческото 

селище Savane des escalves, 

Maison de la Canne a sucre и  

Salines Beach. 

 



Посрещане на гостите от Исландия, Унгария, Ирландия, 

Мартиника и Франция, 23-27.05. 2014 

в НУ «Отец Паисий», гр. Харманли 

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ 

1. Посрещане на учители и ученици от 

Мартиника, Франция, Унгария, Исландия в 

НУ „ Отец Паисий“, гр. Харманли 

 

2. Настаняване на ученици от Франция в 

български семейства. 

 

3. Участие на гостите в манифестацията на 

24 май-Денят на българската просвета и 

култура. 

 

4. Спортни игри и състезания с учениците. 

 

5. Посещение на Перперикон. 

 

 

 



ХАРМАНЛИ, БЪЛГАРИЯ, 2014 



ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 

Проект: Erasmus+ KA1, 2018-1-BG01-KA101-04742 

«Компютърно моделиране в начален курс» 

         Курсов организатор: Europass Teacher Academy 

        14-25 октомври, 2018, Флоренция, Италия 

Обучение на двама 

педагогически специалисти в 

областта на : 

1. Компютърното 

моделиране в начален 

курс. 

2. Изработване на онлайн 

учебни модули и тестове 

за учениците. 

3. Работа в Can Academy. 

4. Създаване на сайт в 

trello.com. 



                                   1. Решения за управление на класната стая. 

                                2. Управление на конфликтите и поведението.  

                                  

        Проект: Erasmus+ KA1, 2019-1-BG01-KA101-061481 

«Управление на поведението и конфликтите. Нови методологии за 

решаване на конфликти и стратегиии за мотивация и сътрудничество» 

         Курсов организатор: Europass Teacher Academy 

        14-25 октомври, 2019, Барселона, Испания 

 

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 



   
 
 

 
 

Усъвършенстването на уменията на  учителите за работа 
в мултиетническа среда, характерна за нашето училище 

правят образованието  по-достъпно и по- желано от 
децата. 

     
 Споделените ценности, стремежът към единство и 

запазване на духовната самобитност са част от идеите, 
които НУ «Отец Паисий» осъществява чрез 
международните партньорства и проекти.  

 
 
 
 


