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ПРОЕКТ "SMILE" 

"SMILE" (Songs Make Impossible Look Easy), в превод: "С песен невъзможното 

е лесно" е новият проект за двустранно партньорство, финансиран от Програма „Учене 

през целия живот“, Секторна програма "Коменски", по който ще работим през периода 

2013 - 2015 г. 

В партньорство с Majoru vidusskola от красивия латвийски град Юрмала ще 

изследваме фолклорните традиции на нашите региони. Ще издадем две книги - 

"Народни песни, танци, приказки и музикални игри в района на Видин, България и 

в региона Zemgale, Латвия" и  "Изучаване на чужди езици чрез музика, приказки и 

театър - резултатите от проекта" с разработки на български и латвийски учители.  

По време на 10-дневния престой на 20 ученици и 4 учители в страната-

партньор ще бъдат изнесени съвместни концерти.  

Участващите в проекта учители ще приложат иновативно обучение с 

използване на музика и театър в часовете си, резултатите от което ще опишат с 

научна разработка за книгата. 

Всеки от учениците - участници в мобилностите,  ще участва в езиково обучение и 

ще достигне ниво А1 от Европейската езикова рамка по езика на страната-

партньор.  

 



Още за проекта

Жизнен цикъл 1 август 2013 – 31 юли 2015 г.

Финансиране 20 000 евро

Мобилности 24 /20 ученици и 4 учители/
До Юрмала, Латвия

Дейности Съгласно Календарния план



№ Дейност Срок Отговорник

1 Постери за проекта, за Латвия и 

България - популяризиране на проекта

09/2013

2 Подновяване на певческите и танцови 

групи /хорове/, които ще участват в 

проектните дейности

10/2013

3 Формиране на проектния екип 10/2013

4 Лапарела "Аз, моето училище, моят 

град, моята страна"

11/2013

5 Създаване на проектен уеб сайт 12/2013

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ



6 Видеоконференция между ученици и

учители от партньорските училища -

уточняване на репертоара на концерта в

България

01/2014

7 Изследователска експедиция до села и 

райони със запазено фолклорно 

наследство

02-03/2014

8 Подготовка на репертоара за концерта 

във Видин, България /песни, танци, 

приказки и музикален театър/

03/2014

9 Създаване на материали за езиковата 

седмица в латвийското училище

04/2014

10 Седмица на българския език в 

латвийското училище

04/2014

11 Проектна среща и общ концерт във Видин, 

България

05/2014

12 Статия в местен вестник (Видин, България 

и Юрмала, Латвия) за общия концерт във 

Видин, България. Бюлетин на тази тема.

06/2014



13 Подготвяне на информацията за общата 

книга

07-08/2014

14 Подготвяне на материалите за общата 

книга за публикуване

09-10/2014

15 Публикуване на общата книга "Народни 

песни, танци, приказки и музикални игри в 

районите на Видин, България и Земгале, 

Латвия "

11/2014

16 Отворен ден на проекта в двете училища 12/2014

17 Видеоконференция между ученици и 

учители от партньорските училища  -

уточняване на репертоара на концерта в 

Латвия

01/2015

18 Подготовка на репертоара за концерта в 

Юрмала, Латвия /песни, танци, приказки и 

музикален театър/

02/2015



19 Създаване на материали /презентация, видео, 

конкурс за приказки, постери/  за седмицата на 

латвийския език в българското училище. 

Подготовка за концерта

03/2015

20 Седмица на латвийския език в българското 

училище

04/2015

21 Проектна среща и общ концерт в Юрмала, 

Латвия

05/2015

22 Публикуване на брошурата "Учене на езици чрез 

музика, приказки и театър - проектни резултати" 

със статии на български и латвийски учители

06/2015

23 Статия в местен вестник (Видин, България и 

Юрмала, Латвия) за общия концерт в Юрмала, 

Латвия. Бюлетин на тази тема.

06/2015

24 Създаване на DVD с видеозаписи на двата 

концерта

07/2015

25 Семинар за разпространение на резултатите във 

всяко от училищата

07/2015

26 Краен отчет 07/2015



УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОЕКТА

Учениците, които желаят да участват в проектните дейности, трябва да отговарят на следните изисквания:

– Към 15.05.2015 г., когато ще се осъществи мобилност до Латвия, да бъдат на възраст най-малко 12 НАВЪРШЕНИ

години.

– Да имат много добри гласови данни, които ще бъдат проверени от госпожа Ангелина ИВАНОВА.

– Да имат много добра или отлична оценка по английски език.

– Да са високо мотивирани да участват в работата на групата за извънкласна дейност „SMILE“ и в проектните дейности през

2013 – 2015 година.

– Да не са седмокласници през уч. 2014/2015 г., тъй като няма да могат да участват в мобилността до Латвия, защото по това

време ще се явят на НВО.

– Да са съгласни да пътуват до Латвия за най-малко 10 дни през май 2015 г.

– Да са съгласни да живеят в приемно латвийско семейство по време на престоя в Латвия.

– Семейството на кандидата да декларира готовност да СТАНЕ ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО за едно латвийско дете за

10 дни през май 2014 г.

Учениците, които смятат, че отговарят на посочените условия, да подадат ПИСМО ЗА УЧАСТИЕ и ДЕКЛАРАЦИЯ, образец на

които може да се получи от госпожа Недкова, каб. 102.

Срок за подаване – до 04 октомври 2013 г. включително.

Ще бъдат одобрени 25 кандидати.



УЧАСТИЕ НА УЧИТЕЛИ В ПРОЕКТА

I. За проектните дейности е необходимо участието на 4 педагогически

специалисти, които да декларират готовност:

– Да участват във всички проектни дейности през 2013 – 2015 година.

– Да са съгласни да пътуват до Латвия за най-малко 10 дни през май 2015 г.

– Да са съгласни да поемат отговорност за не по-малко от 20 ученици по

време на мобилността до Латвия.



I. Според ПЛАНА НА ДЕЙНОСТИТЕ ще са необходими следните

педагогически специалисти:

1. Координатор на проекта – отговаря за цялостната организация и

изпълнение на проекта, изготвя заявки, организира проектните срещи

- пътувания, билети, декларации, пълномощни и др., изготвя и

съхранява документацията на проекта, както и междинен и краен

отчет.



2. Преподавател по български език и литература или начален

учител с добро ниво на владеене на английски език. Знанието на

английски език е необходимо за провеждането на езиковото обучение по

време на визитата на латвийските ученици в нашето училище.

Преподавателят трябва да декларира готовност:

- Да поеме организацията на проектните дейности, касаещи не

музикалната част на двата общи концерта – репетиции, участие.

- Да подбере и подготви мюзикъл на фолклорна тематика, който да

бъде представен на концертите в България и Латвия.

- Да участва в музикалните експедиции.

- Да съдейства за класифицирането и подготвянето на материалите за

двете книги.



- Да пише статии и подготвя материали за вестници и други печатни

издания, с цел разпространението на резултатите.

- Да организира провеждането на радиопредавания.

- Да приложи иновативно обучение в часовете си, което да опише с

научна разработка за книгата.

- Да подбере материали и методика, по които да осъществи езиковото

обучение на учениците от Латвия с оглед достигане на ниво на

владеене А1 по Европейската езикова рамка. Обучението трябва да се

проведе в не по-малко от 20 учебни часа.

- Да декларира съгласие с т. I.



3. Преподавател по музика, който да декларира готовност:

- Да участва с ученици във всички проектни дейности в рамките на

група за ИКД и по друго време, когато е необходимо.

- Да поеме организацията на проектните дейности, касаещи

музикалната част на двата общи концерта – репертоар, репетиции,

участие.

- Да организира провеждането на музикалните експедиции.

- Да съдейства за класифицирането и подготвянето на материалите за

двете печатни издания – книга и брошура.

- Да приложи иновативно обучение в часовете си, което да опише с

научна разработка за книгата.

- Да декларира съгласие с т. I.



4. Преподавател по друг предмет, високо мотивиран за участие в проектните

дейности, който да е готов да съдейства при провеждането на всички проектни

дейности, а именно:

- Да съдейства на координатора на проекта при нужда.

- Да подпомогне избора на приемни семейства, посрещането и настаняването на

латвийската група, дейностите по време на престоя на партньорите ни във

Видин.

- Да участва в подготовката и провеждането на двата концерта.

- Да подпомогне организиране и провеждането на мобилността в Латвия.

- Да участва в подготовката и провеждането на всички дейности, които не

са пряк ангажимент на гореизброените преподаватели.

- Да приложи иновативно обучение в часовете си, което да опише с научна

разработка за книгата.

- Да декларира съгласие с т. I.



Учителите, които желаят да участват в Проекта, да напишат

Мотивационно писмо в свободен текст, в което да декларират своите

компетенции, намерения и мотивация. В Писмото да се опишат всички

задължения, които се поемат, съгласно текста по-горе. Да се посочат

конкретни ангажименти към организиране и реализиране на дейностите

от Календарния план.

Писмата да се предават на госпожа Недкова в кабинет 102.

Срок за подаване – до 04 октомври 2013 г. включително.



За ваша информация

И в двете училища вече е обявено 
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