
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – БУРГАС 

ПРОЕКТ ,,ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE“ KA229-7F43C99D 

ПРОГРАМА ,, ЕРАЗЪМ +“/КА229/ 

,,Партньорства за училищен обмен“ 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас  започва своя първи проект по 

програмата ,,Партньорства за училищен обмен“ КА229 

,,ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE“  

 

В търсене на успешни практики за повишаване мотивацията и интереса на 
учениците и превенция на ранното отпадане от системата на образованието, 
училище ,, Св. св. Кирил и  Методий“ - Бургас се впуска в проект на учебни 
заведения от шест държави.  
В свят на неизчерпаеми иновации, които оказват силно влияние върху 
начина, по който живеем и мислим , учениците изпреварват учителите по 
отношение  на тяхното адаптиране и разбиране на сложния дигитален свят. 
Те са склонни да се чувстват по-комфортно при работа във виртуални среди, 
където аудиовизуалните изкуства и ИКТ са напълно слети. Този факт налага 
професионалистите в образованието да се адаптират към аудиовизуалния и 
мултимедиен свят на децата.  
Проектът се финансира по програма ,, Еразъм+“ и предвижда участие на 
ученици и учители в междуучилищен обмен с шест държави -България, 
Италия, Испания, Латвия, Полша и Турция. В дейностите свързани с 
реализирането на проекта ще бъдат включени голяма част от 
педагогическата колегия и родители. 

 

 

 

 

 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

 

Продължителност:  24 месеца  

09.2020-31.08.2022 

Стойност:    27 612 евро 

Общ бюджет:   181 624 евро 

Проект ,,ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE“ KA229-7F43C99D предвижда участие 

на четирима ученика на възраст от 10 до 12 години, двама учители и един 

директор в международното  партньорство за училищен обмен. 

В дейностите по реализирането на проекта ще вземат участие до 200 ученика 

на възраст 6-14 години, техните семейства и  15 учители. 

Ще бъдат включени ученици със специални образователни потребности и 

такива в неравностойно социлно и икономическо положение. 

 

Водещ партньор : CEIP DOCTOR GREGORIO CHIL Y NARANJO, Испания  

Партньори:  

СУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ - Бургас, България 

Sarria Monti - Италия 

 Jaunjelgavas vidusskola - Латвия  

Szkola Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregow w Bielsku Podlaskim - Полша 

Bedriye Bileydi İlkokulu - Турция 

 

 



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

Основните цели на проекта са: 
1. Адаптиране  на работата на преподавателите към  към аудио-

визуалната реалност на света, която  ни заобикаля и  мотивиране на 
учениците  чрез предложения за творческа мултимедийна работа, по-
близка до техните интереси и реалността им. 

2. Популяризиране на използването на ИКТ в училище в 
комбинация с изкуство (пластично и аудиовизуално) по 
време на целия процес на обучение. 

3. Насърчаване на социалните и гражданските компетенции и 
европейските ценности в темата и разработването на мултимедийни 
материали. 

4. Подобряване на използването на чужди езици сред ученици и 
преподаватели.  

5. Приучаване към съвместна работа и сътрудничество в класната стая и с 
партниращите държави. 

 
 

Планирани дейности 
 

Дейностите по проекта ще бъдат белязани от  артистичен характер, заедно с 
ИКТ, за да се създадат и развият приложения и материали, които да 
подобрят учебния процес. 
Те ще бъдат свързани с комуникация, информация, мултимедийни 
презентации на уроци, училищно  радио, телевизионни програми и др. 
Дейностите ще бъдат разнообразни: Работилници за обучение на 
приложения за цифрово аудио и видео запис и редактиране; семинари за 
програмиране и геймификация, цифрова анимация и роботика; записи на 
радио-телевизионни програми и химн на проекта; мултимедийни концерти; 
уебсайтове, блогове, социални мрежи и т.н.  
За учителите ще има дейности като кръгли маси, дискусии, семинари за 
подобряване на преподаването в ИКТ. 
 

 
 



Очаквани резултати 
 

• Подобряване на ключови компетентности и умения от участниците.  

• Повишаване на мотивацията на учениците и по-голяма ангажираност в 
учебния процес.  

• Възможност за последващо разпространение на добри практики с 
колеги на местно и регионално ниво. 

• Възможности за насърчаване на иновативното преподаване и практика 
на международно ниво.  

• Контакти с други учители в сферата на образованието за възрастни, с 
цел бъдещ обмен и участие в програми за сътрудничество и обучение. 

• Развитие на езиковите умения и познание за различните култури. 
 

 


