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ОБУЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ  

„Водата в нашия свят“, България 
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I. Екип  

Обучителното събитие в СУ „Летец Христо Топракчиев“ по проект „Водата в 

нашия свят“ бе организирано и подготвено от неформалния екип  на проекта. Екипът 

разработи план и разпредели задачите за подготовка и изпълнение на дейностите,  

касаещи организацията. Всеки от членовете бе отговорен за конкретни задачи 

обвързани със срокове, график и отговорници за координиране. В периода 01.02.2017 – 

17.03.2017 графикът за срещи на екипа бе променен от една работна среща седмично на 

две. Добрата координация между членовете даде възможност да се планират и 

подготвят в детайли всички аспекти при подготовката на обучителното събитие от 

плана на проекта. Членове на екипа: 

1. Мая Карамфилова - директор 

2. Татяна Младенова-Димитрова – кординатор 

3. Венелина Тодорова - заместник директор 

4. Теодора Танева – заместник директор 

5. Весела Манчева – учител по музика 

6. Камелия Костова – учител по ИТ 

7. Станислава Потоцка – учител о ИТ 

8. Ася Венелинова – учител по ИТ 

9. Силвия Шосева – учител по изобразително изкуство 

10. Станислава Евлогиева – счетоводител 

 

II. Цели 

1. Представяне на продуктите и дейностите от етапи Вода и туризъм, Идиоми 

свързани с вода, Вода и изкуство 

2. Представяне на град Божурище  

3. Разпространение на дейностите по проекта в училищната общност 

4. Организиране на фото пътувания за създаване на ИТ продукти 

5. Развитие на уменията на учениците за критично мислене 

6. Създаване на културно водно наследство чрез новите технологии 
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7. Формиране на позитивно отношение към проблеми на водната среда 

8. Развиване на умения за предприемачество 

9. Популяризиране световния ден на водата 

10. Повишаване уменията за  общуване на английски език 

11. Представяне на българската култура и традиция 

12. Споделяне на културни ценности 

 

 

III. Подготовка 

1. Настаняване на участниците 

В град Божурище не се намират хотели и места за настаняване. Поради тази причина 

координаторът на проекта проучи хотели, чието местоположение бе в близост и с 

удобен транспорт до града ни. Направени бяха и запитвания за предоставяне на изгодни 

цени. Според получените оферти екипът се спря на хотел „Банкя Палас“ в град Банкя, 

където бяха настанени всички учители, участващи в обучителното събитие. 

Учениците, участващи в мобилностите бяха настанени в семейства на деца от СУ 

„Летец Христо Топракчиев“. Бяха проведени срещи с класните ръководители от 

гимназиален етап на образование. Те имаха за цел да се проучат семействата, които 

имат възможност, условия и дадат съгласието си да приемат ученици. След проведени 

разговори с родителите, при които те бяха запознати с отговорностите и изискванията 

за настаняване екипът по проекта се спря на семействата на: 

1. Петя Славкова 10 клас – две деца Италия 

2. Микаела Спасова 10 клас – дете Италия 

3. Петя Георгиева 7 клас – дете Италия 

4. Йоанна-Виктория Лозанова -10 клас – две деца Португалия 

5. Бианка Маринова 10 клас – дете Португалия 

6. Венеса Петкова 9 клас – дете Литва 

7. Екатерина Атанасова 7 клас – дете Литва 

8. Стефани Ценкова 9 клас – дете Полша 

9. Рада Павлова 5 клас – дете Полша 

10. Румен Лозанов 8 клас – дете Полша 

11. Анна Филипова 7 клас – дете Турция 

12. Никола Сачков 4 клас – дете Турция 

  

 

2. Посещение на водни обекти и места 

В съответствие с целите на проекта – да се посетят водни обекти и места с 

туристическо значение, основаващо се на водни ресурси, да се направят снимки, от 

които да се изработят електронни ресурси, както и да се представят българската 

културна традиция и споделят ценности между партньорите бяха организирани: 

 туристическа обиколка на централната част на град София 

 посещение на Велинград 

 посещение на водно пречиствателна станция 

 посещение на  каскадната стена на язовир Искър 

 посещение на фабриката за бутилиране на минерална вода в град Банкя 

За организирането на обиколката в София бе отговорна Татяна Димитрова. Тя се 

свърза с информационния център на Столична община за проучване на туристическите 

услуги, които се предлагат. Изпратено бе официално писмо с искане за възползване от 

безплатната им услуга - обиколка на пет обекта с екскурзовод на английски език и 
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предоставяне на туристически материали – карта на столицата, информационни 

брошури, листовки, флайъри. Осигурено бе посещение и запознаване с: 

 Църквата „Света Неделя“, католическият храм, синагогата и джамията в 

централната част на столицата 

 Президенството и парламентът на Република България  

 Народният театър „Иван Вазов“ и художествената галерия 

 Храм-паметникът „Александър Невски“ 

 Софийският университет 

 

За организирането на посещението във Велинград бе отговорна Весела Манчева. 

Тя се свърза с информационния център на Велинград и осигури информационни 

материали. От предоставената информация екипът взе решение да се посетят следните 

туристически обекта: 

 Исторически музей на град Велинград 

 Горещ минерален извор с атракция за натурално варене на яйца 

 Черква „Света Троица“ 

 Карстово езеро Клептуза 

 

За осъществяване на посещенията бе нает организиран транспорт. Екипът взе решение 

да се ползват услугите на транспортната фирма „Марио 95“, град Костинброд и 

възложи организацията на Весела Манчева.  

 

3. Изработване на материали, популяризиращи дейностите по проекта 

 

След разглеждане на бюджета на проекта и консултации със счетоводителя на 

училището, екипът реши да отдели 2800 лева за организация на обучителното събитие 

в нашето училище. Планира се изработването на: 

 

 Химикалки с логото на проекта и името на училището 

 Чаши с логото на проекта и името на училището 

 Тениски с логото на проекта  

 Брошури, представящи Божурище 

 Табла с материали от дейностите по проекта 

 Баджове за легитимация на участниците 

 Материали за ръчно изработване на продукти /мартеници/ за спомен от България 

и запознаване с българските традиции 

 Официална вечеря 

 Кафе паузи по време на дейностите 

 Участие на ученици и учители в пътуванията 

 

4. Избор на екип от ученици от СОУ „Летец Христо Топракчиев“, които да 

участват в основните дейности по време на визитата 

 

Екипът на проекта се спря на 21 ученици от 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 клас на училището. 

Те трябваше да подготвят представянето на етапите, да вземат участие и подпомогнат 

реализирането на  планираните дейности по време на визитата. 
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IV. Програма 

 

19 март 2017 

Учителите и учениците от училищата партньори пристигнаха в неделя, ден преди 

официалното стартиране на визитата. Татяна Димитрова и Теодора Танева посрещнаха 

партньорите на летище София и организираха настаняването на учениците в 

българските семейства.  

 

20 март 2017 

 Откриване на обучителното събитие в България 

Официалното откриване на визитата бе направено от директора на училището  - Мая 

Карамфилова и координаторът на проекта Татяна Димитрова.  

 Презентация на град Божурище 

С предварително подготвена презентация директорът Мая Карамфилова запозна 

гостите с историята, географското положение, забележителностите, икономиката и 

образованието в град Божурище.  

 Представяне на идиоми, свързани с думата вода 

Стефани Ценкова от 9 клас представи  комбиниран продукт на учениците от България. 

В презентацията Стефани бе обединила най-често използваните идиоми, съдържащи 

думата вода, придружени с описание на английски език и изображение, представящо 

идиома. Изображенията подготви преподавателя по изобразително изкуство Силвия 

Шосева. По време на презентацията участниците дискутираха значението на идиомите 

на отделните родни езици, с цел създаване на общ речник.  

 Модул - Ученическа работилница свързана с идиоми, съдържащи думата вода 

В модула учениците разпределени по държави и подкрепяни от българските участници 

се справиха с интерактивни задачи за сглобяване и създаване на постер от идиоми, 

съдържащи думата вода.  

 Фото-екскурзия до град София – столицата на България  

 

Цели  

 Снимки за фото състезание 

 Разглеждане на забележителности на град София 

 Запознаване с история, географско положение и културни особености на 

София 

 Споделяне на културни ценности 

 Повишаване на уменията за общуване на английски език 

 

За фото екскурзията до столицата Татяна Димитрова бе организирала туристическа 

обиколка в партньорство със столичния туристически информационен център. В 

резултат от сътрудничеството бяха осигурени рекламни материали с информация за 

столичния град, както и карта на града. Групата бе разделена на две, като за всяка бе 

осигурена  безплатна беседа на английски език с екскурзовод. 
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Учениците заснеха разнообразни снимки, с които да изработят видео клип за една от 

дейностите, планирана в обучителното събитие в България.   

Партньорите се запознаха със столицата, където уникално съжителстват основните 

религии в света на територията на половин квадратен километър. В сърцето на София 

можете да видите Източноправославната църква "Света Неделя", Джамията "Баня 

Баши", Католическата църква "Св.Йосиф" и Софийската синагога. На няколко пресечки 

разстояние се събират в храмовете си християни - източноправославни и католици, 

мюсюлмани и евреи. Туристическата обиколка включваше разглеждането на 

Президентството на Република България, сградата на Парламента и паметника на Цар 

Освободител, ротондата „Св. Георги Победоносец“, Народен театър „Иван Вазов“, 

руска църква „Св. Николай Чудотворец“,  църква „Св. София“, Храм-паметник „Св. 

Александър Невски“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 
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21 март 2017 

 

Посещение на град Велинград – спа столица на Балканския полуостров 

 

Цели 

 Представяне на България  

 Снимки за фото състезание  

 Повишаване на дигиталните компетенции 

 Разглеждане на водни ресурси в град Велинград 

 Запознаване с история, географско положение и културни особености на 

Велинград  

 Споделяне на културни ценности 

 Общуване и повишаване на чуждоезиковите компетенции 

 

 

По време на посещението на Велинград участниците в обучителното събитие можаха 

да видят и посетят: 

 

1. Историческия музей на град Велинград 

2. Топли минерални извори 

3. Защитена природна област и карстов извор Клептуза 

4. Християнски храм „Света Троица“ 

5. Туристически информационен център 

6. Атракцион – варене на яйца при натурални условия в горещ минерален извор 

7. Беседи – представяне на кратка информация, подготвена от учениците от България 

на английски език, касаеща водни ресурси, забележителности с историческа и културна 

стойност. 
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 По време на 

посещението на обектите партньорите трябваше да 

направят снимки, с които да участват в дейностите, включени в програмата на 

обучителното събитие. След приключване на туристическата обиколка и беседа 

участниците имаха свободно време да се запознаят и изследват самостоятелно града, 

както и да опитат вкуса на традиционна българска кухня в избрано от тях място за 

хранене.  
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22 март 2017 

 ИТ състезание  
Сформирани екипи от ученици и учители чрез изтегляне на жребии с капитан на 

отбора ученик от България участваха в състезание по информационни технологии. 

Електронният тест включваше въпроси от разнообразни области – вода и водни 

ресурси, бит, традиции, култура, народни носии и инструменти, известни  личности, 

спортисти за страните участнички в проекта, както и въпроси свързани с Европейския 

съюз и дейностите на проект „Водата в нашия свят“. 

Тестът е създаден с програмата Еasy Quizzy и е специално разработен за целите на 

проект „Водата  нашия свят“ от учителите по информационни технологии в училището. 

Тестовете по Информационни технологии в училището са разработени с тази програма. 

Съдържа въпроси с избираем отговор, с множествен отговор и въпроси за комбинация 

на снимки с текст. Въпросите са на английски  език.  

 

       
 

 Среща с представители на местната власт 

С цел запознаване на местната общност и разпространение на дейностите по 

проекта за партньорите бе организирана среща със заместник кмета на община 

Божурище, Владислава Симеонова. Владислава Симеонова посрещна гостите в 

сградата на читалището, където ги приветства с добре дошли и разказа за общината и 

развитието 

на 

образователн

ите 

структури в 

нея. В края 

на срещата 

бе дадена 

възможност 

за въпроси 

от страна на 

партньорите.  
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 Посещение на НЧ „Христо Ботев 1934“ 

 

Посещението на читалището бе 

организирано чрез предварителни разговори за 

подготовка на беседа и обиколка на базата на 

читалището.  

Учениците и учителите бяха посрещнати 

от Ваня Аризанова – секретар на НЧ „Христо 

Ботев 1934“, град Божурище. Тя представи 

специфичната мисия на читалището да 

съхранява и развива традиционните ценности 

на българската нация, както и дълбоката 

връзка с миналите традиции и култура, които 

са в основата на функционирането на 

читалището и неговата обществена роля. 

Участниците имаха възможност да се запознаят с осемдесет годишната история на 

читалището и неговата съвременна мисия – място за развиване на интересите на 

местните хора според техните предпочитания в областта на музиката, танците, 

занаятите, литературата. 

 

 

 Изложба  „Водата в изкуството“ 

 

По време на обучителното събитие в България бе подредена изложба на 

продуктите на учениците от дейност 2  

- "Водата в изкуството ". Изложбата, както и създаването на експонатите за нея бяха 

организирани и ръководени от преподавателя по изобразително изкуство, Силвия 

Шосева. С нейната подкрепа учениците бяха мотивирани за участие в изработване на 

продуктите за изложбата - постери, плакати, снимки, рисунки и картини с приложено 

обяснение на  английски език, включващо описание на използвани техники, 

изображения, идеи.   
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 Представяне на световния ден на водата - 22 март 

 

С цел създаване на устойчиви дейности по проекта бе отбелязан Световния ден на 

водата. Цел на проекта е 

отбелязване на този ден като традиционно годишно събитие в училищата партньори. 

Бианка Маринова и Йоанна-Виктория Лозанова представиха информация и основните 

послания, свързани с водата и световните водни ресурси. Участниците бяха запознати с 

интересни факти, както и с важни моменти за съхранение и опазване на водните 

ресурси. Представени по интерактивен начин бях въпроси, свързани с водата. 

 

         

 

 

 Презентация на продуктите от дейностите в периода октомври 2016 – 

март 2017 

 

Една от дейностите от програмата бе представяне на изработените от учениците 

продукти за дейност 2 – постери, рисунки, графики на тема "Водата в изкуството",   

дейност 3 – издирване на идиоми, съдържащи думата „вода“, дейност 4 - Вода и 

туризъм. Децата представиха на презентации работата на своите съученици. В резултат 

бяха показани различни гледни точки и аспекти, разнообразие от снимки и материали 

изразяващи усещанията и отношението на децата по темите от дейностите от 

програмата на проекта.   Всички страни представиха своите продукти, като се показа 

разнообразие от вижданията на децата. Можем да направим извод, че етапите да били 

интересни и приятни за работа, защото учениците бяха изследвали и обработили 

информация и обединили множество от снимки, които да представят на всички 

участници при визитата в България. 

Учениците с интерес слушаха 

разказите на приятелите си от другите 

държави за популярни туристически 

обекти, свързани с водните ресурси. 

По време на кафе паузите гостите 

имаха възможност да контактуват и с 

други ученици и учители от училището, 

споделяха впечатления, играха баскетбол, 

футбол и волейбол, разменяха снимки, 

контакти, телефони и адреси в социалните 

мрежи.  
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 Създаване на видеоклип от всички екипи по националност 
 

Участниците създадоха видео клип, използвайки собствени снимки направени по 

време на туристическите обиколки. Видео клипът бе на тема „България през моите 

очи”. Към всеки национален екип беше определен ученик от България, който има 

умения за работа с програмата, за да помага в техническото изпълнение и използването 

на програмата MOMENTO ESPRESSO, с която трябваше да се изработят клиповете. В 

резултат бяха направени четири видеоклипа, изразяващи емоцията и позитивните 

впечатления на учениците.  

 

   
 

  
 

 

 

23 март 2017 

 

 Обучително събитие - посещение на водно пречиствателна станция 

Панчарево 

 

С цел създаване на позитивно отношение и 

решаване на ситуации и казуси, свързани с водните 

ресурси бе посетена пречиствателната 

станция.  Участниците се запознаха с това 

промишлено съоръжение, което се използва за 

пречистване на питейна вода, или съоръженията и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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последователността на обработка са създадени за пречистване на отпадни битови 

септични или индустриални води от индустрията или населените места. Използването 

на пречиствателни станции е от огромно значение за възстановяване на природните 

ресурси, за опазване на околната среда и екологическото равновесие, особено в гъсто 

населени райони или крупни промишлени предприятия. 

 

Посетената пречиствателна станция Панчарево пречиства водни количества до 

4.5м3/сек, влизащи в станцията от три независими едно от друго алтернативни 

направления. 

В исторически план пречиствателната станция за питейни води "Панчарево" е 

построена на два етапа. Първият – през 1966 г., и вторият – през 1968 г. През 

последните няколко години "Софийска вода" модернизира съоръжението поетапно, 

като реализира основни подобрения по корпуса на самата сграда и на съоръженията 

вътре в нея. Мащабните последователни реконструкции водят до трайно подобрение на 

услугата - оптимизират самия процес на пречистване на водата, гарантират следенето 

на качеството и оптимизират експлоатационните разходи. 

Станцията работи 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, като една от важните 

и значителни стъпки в пречистването е двустъпалната система на пречистване, която 

позволява пречистване дори и на постъпила вода от водоизточници с по-ниско 

качество. 

През 2015 г. започва третиране и на технологичните отпадъчни води, отделени при 

работата на самата станция, което ще затвори изцяло производствения цикъл, ще окаже 

положителен ефект върху околната среда и ще изпрати в миналото оплаквания на 

местните хора от действието на станцията .  

 Обучително събитие - посещение на каскадната стена на язовир Искър 

 

Каскадната стена на язовир Искър е обект 

от стратегическо значение и национална 

сигурност. Посещението на обекта бе от 

изключителен интерес за участниците, 

работещи по проекта. Проведената беседа 

запозна партньорите с: 

 Местоположението на 

каскадната стена 

 Техническите параметри на 

каскадната стена 

 Географските особености, 

влияещи върху водния ресурс 

 Водосбор на реките  

Каскада „Искър“ е изградена в горното течение на реката и обхваща нейния водосбор 

от изворите й до град София - общо 1046 км2. С изграждането на каскада „Белмекен – 

Сестримо“ е създадена възможност за прехвърляне на допълнителни води от 

водосборите на реките Марица, Места и Струма в поречието на р. Искър. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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 Каскадата включва хидровъзел „Бели Искър“, хидровъзел „Искър“ и пет ВЕЦ.  

Хидровъзел „Бели Искър“ (не се експлоатира от „Язовири и каскади“) е част от общата 

водоснабдителна система на гр. София и обхваща: язовир „Бели Искър“, деривация и 

деривационните ВЕЦ „Бели Искър“, „Мала църква“ и „Симеоново“. 

 

 

 

 

 

24 март2017 

 

 Обучително събитие - посещение на фабрика за бутилиране на минерална 

вода Банкя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темата и дейностите по проекта дадоха възможност на екипа по проекта да организира 

посещение на фабрика за бутилиране на минерална 

вода. След подробно разглеждане на различни 

възможности, екипът по проекта се спря на 

фабриката за бутилиране на минерална вода в Банкя. 

Участниците се запознаха с мисията и историята на 

компанията, производствения процес, основните 

технологии, машини и съоръжения, правилата за 

безопасност и хигиена. Получиха богата и детайлна 

информация за минералната вода и водните ресурси 

от този вид. 

Натурална минерална вода Банкя се добива от сондаж ТК 1 „Иваняне” в град Банкя.  

 

Тя се характеризира с изключителна природна чистота, стабилен физико-химичен 

състав и ниско съдържание на минерални соли. Водата Банкя дължи своята природна 

чистота на факта, че се добива от дълбочина 740 метра. Поради ниското съдържание на 

минерални соли  и приятния свеж вкус тя е подходяща за ежедневна употреба. 

Натурална минерална вода Банкя отговаря на изискванията на българското и 

европейското законодателство за натурални минерални води и се бутилира съгласно 

най-високите стандарти за качество.   

В резултат от обучителното събитие участниците: 

- Получиха информация за минералните извори 

- Запознаха се с производствения процес при бутилиране на минерална вода 
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- Повишиха умения за критично мислене по теми свързани с водните ресурси и 

тяхното опазване 

- Придобиха умения за опазване на водата, като природен ресурс 

- Придобиха умения за безопасни условия на труд и среда 

 
 

 

 Арт клуб „WOW“ 

 

В следобедната програма на обучителното 

събитие в България беше организиран салон на 

изкуствата и традициите на България - „Аrt club 

Water in Our World“. Участниците имаха 

възможност да се докоснат до магията на 

българските народни песни и танци, и ръководени  

от своите български приятели от VII б  научиха да 

танцуват Право тракийско хоро, а с помощта на 

вокална формация Музикални сърца и под 

ръководството на Весела Манчева – преподавател 

по музика и да пеят популярната народна песен 

„Дилмано Дилберо“. По-късно беше представена 

презентация с легенда за мартеницата и традициите 

на Великден. В последствие, португалците, турците, 

поляците, литовците и италианците получиха бял и 

червен конец и ръководени от Весела Манчева, 

Силвия Шосева и децата от България, всички 

направиха мартеничка за себе си, които взеха за 

спомен от този Аrt следобед и от България.  Докато 

всички работеха и се стараеха да изпълнят 

перфектно поставените им задачи, получиха музикални поздрави от децата от вокална 

формация Музикални сърца. Никола Сачков разказа на участниците в проекта за 

традиционния българския народен бит, както и забавни истории от шопския хумор. 

В края на този празничен следобед пристигна и финалната сладка изненада. 

Българският екип и децата от СУ „Летец Христо Топракчиев“ подариха на новите си 

приятели от Турция, Португалия, Литва, Италия и Полша, голяма торта с логото на 

проекта и флага на всяка от страните участнички в него. 

 

 

 

 Получаване на сертификати 

Youthpass 

 

Участващите ученици в обучителното събитие в 

България получиха своите първи сертификати 

Youthpass, с които могат да удостоверят 

компетенциите и уменията придобити чрез 

участието им в проекта Водата в нашия свят. 

 Граждански умения за теми свързани с 

водните ресурси в природата 

 Умения за работа в екип, сътрудничество и предприемачество 
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 Споделяне на културни ценности 

 Компетенции по теми свързани с околната среда 

 Представяне на резултати и продукти 

 Развиване на критично мислене 

 

 

 

В следствие на програмата от последния ден екипът ни успя да реализира следните 

цели: 

 Разпространение на дейностите по проекта в училищната общност 

 Представяне на продуктите и дейностите от етапи Вода и туризъм, Идиоми 

свързани с вода, Вода и изкуство  

 Организиране на обучителни събития за създаване на ИТ продукти 

 Развитие на уменията на учениците за критично мислене 

 Създаване на културно водно наследство чрез новите технологии 

 Формиране на позитивно отношение към проблеми на водната среда 

 Развиване на умения за предприемачество 

 Популяризиране световния ден на водата 

 Повишаване на чуждо езиковите умения 

 Повишаване на уменията за презентиране 

 Споделяне на опит между учениците и учителите 

 Споделяне ценностите на Европейския съюз 

 Споделяне на добри практики 

 Повишаване на уменията за работа в екип 

 Повишаване на уменията за работа с ИКТ  

 Запознаване с български празници и обичаи 

 Популяризиране на национални и културни традиции 

 Умения за ръчно изработване на традиционни български символи  

 Официална вечеря и закриване на „Обучително събитие България” 

 Попълване на въпроси за обратна връзка и предаване на домакините.Екипът на 

проекта изготви анкета за обратна връзка с цел проучване мнението на 

участниците от партньорските страни и обобщаване на резултатите.  

 Обобщаване на резултати 

 Оценяване на визита България 

 

 

 

 

VI. Резултати 

 

 Съставен електронно базиран тест с въпроси, касаещи проект „Водата в нашия 

свят“, училищата, градовете и държавите на партньорите, както и теми свързани 

с  Европейският съюз, вода и водни ресурси. 

 Видео клипове, съдържащи снимки от обучителните събития на тема „България 

през моите очи“ 

 Презентация на град Божурище 

 Презентация на СУ „Летец Христо Топракчиев“ 
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 Постери с идиоми, съдържащи думата вода 

 Презентация, компилираща най-популярните идиоми и фразеологични изрази, 

съдържащи думата вода 

 Презентация, представяща световния ден на водата 

 Продукти представящи българските обичаи и традиции – мартеници 

 Запознаване с българския фолклор и овладяване на българско хоро 

 Брошура на английски представяща град Божурище 

 Чаши и тениски с логото на проекта и името на училището 

 Разпространени дейностите по проекта в училищната общност 

 Общуване на английски език и повишени комуникативни умения 

 Сертификати на участниците  

 Въпросници за обратна връзка, с цел контрол и мониторинг на проекта 

 Сертификати Youthpass 
 
 
 

 
 
                                                          
 
 
 
 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация 

отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде 

търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.” 

 


