
 

                                              

 

ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В СМОЛЯН  

 ПО ПРОЕКТ „БЪДЕТЕ ПРОМЯНАТА“ 

 

     Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр Смолян беше домакин на международна среща 

за образователен обмен и обмяна на добри практики в рамките на една седмица от 07.10.2018 г. 

до 13.10.2018 г.  Шест европейски училища от Норвегия, Франция, Испания, Португалия, Гърция и 

България работят по проект “Бъдете промяната”, № 2017-1-NO01-KA219-034143_5  по Програмата 

„Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС),  Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства”, сектор 

„Училищно образование”.  Координатор на проекта е Норвегия  и дейностите се реализират в 

рамките на две учебни години. Възрастовата група на учениците е  14 – 16 години. 

    Основната тема на проекта е свързана с екологичните проблеми и предизвикателствата на 

околната среда, пред които е изправен днес светът. Децата размишляват и търсят отговор  на 

въпроса  С какво всеки от нас би могъл да помогне, за да подобри средата, в която живее? 

Проектните дейности помагат на учениците да развият своите умения за критично мислене, 

взимане на решение, работа в екип и  подобряване на   езиковите и комуникативните умения.  

                                

      

     От 7 октомври до 13 октомври гостите имаха възможност да се включат в различни 

интердисциплинарни уроци в начален, прогимназиален и гимназиален етап, дейности на открито, 

срещи с представители на различни институции, дебати по групи, творчески работилници. 

Учениците организираха  приятелски международен мач, в който се включиха момичета и мочета 

от всички страни. Не пропуснахме да предложим на гостите и най-новата лекция в планетариума 

„Пътят към слънцето“,  както и посещение на историческия музей в гр. Смолян. 



 

                       

     Биргит Фредриксън от Норвегия е преподавател по английски език и философия, която  проведе 

философски диалог на тема „Какво е щастието за  мен“. Учениците бяха провокирани по много 

интересен начин да изразят своето мнение по въпроса.  

                 

     Биоразнообразието на региона  бе представено чрез различни дейности в училище и извън 

училище. Независимо колко много знае човек за климатичните промени, истинската грижа за 

природата започва от реалните действия на всеки от нас, с които допринасяме за намаляване на 

въглеродния отпечатък, резултат от човешкото поведение - сподели пред гостите Илия Годев на 

своята презентация в с. Смилян. След това бяха организирани игри сред природата. 

                

     Интересна и вдъхновяваща беше срещата за всички участници  с Кийт Кели в гр. Пловдив, който 

изнесе лекция на тема за пласмасата и важността от рециклирането. Неговата идея беше, че всеки 

от нас може да се опита да направи малка крачка, с която да помогне за подобряване на околната 

среда. След това групата разгледа интересни забележителности на града. 

   Последният ден от визитата гостите   имаха възможност отблизо  да се запознаят с красотата на 

Родопа планина, с културата и бита на родопчани. 

            Мотото на проекта  е  “Бъдете промяната, която искате да видите в света около вас“ - Махатма   Ганди  

 

  За повече инфоррмация по проекта: https://twinspace.etwinning.net/48030/home 

 https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/bethechange/2018/10/08/voyage-en-bulgarie-jour-2/#comment-5 


