
През октомври 201 г. 5  учители участваха 

във втората TPM, проведена в Руйена, Лат-

вия. Там всички предложения за химн бяха 

прегледани и за химн на проекта бе избран 

химнът, предложен от Латвия. Разменихме 

си дисковете с песни, които ще разучаваме 

в училищата. По решение на всички парт-

ньори и след консултация с Националните 

агенции бе посетено и училището на парт-

ньорите ни от съседна Естония. Концерт, из 

пълнение на предложението на Естония за 

проектен химн, посещение на мястото за 

концерти край Талин бяха част от програма-

та на проектната среща в Естония. 

За контакти:  

ОУ „Любен Каравелов“ - Видин 

еmail: lk-vidin@dir.bg  

Тел. 094 923 125 

Подкрепата на Европейската комисия за представянето на 
тази публикация не представлява одобрение на съдържа-
нието, което отразява само възгледите на авторите, а  
Комисията не носи отговорност за каквото и да е използ-
ване на съдържащата се в нея информация. 

ДА БЪДЕМ  

В ТОН С ЕВРОПА 

Проект № 2016-1-IT02-KA219-024655_2 , финанси-

ран от Европейския съюз по програмата ЕРАЗЪМ+ 

Стратегическо партньорство между училища  

Продължителност:  01/10/2016 - 30/09/2018 

Основно училище „Любен Каравелов“ - Видин 
бенефициент 

Нашите партньори: 

Kadrina Keskkool - Estonia, Kadrina 

Istituto Comprensivo "G. MAZZINI"- Italy, Castelfidardo  

Direzione Didattica "Amiternum" - Italy, L'Aquila  

Rujienas vidusskola - Latvia, Rujiena  

Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II - Poland, Koszęcin  

IES Antonio de Nebrija - Spain, Zalamea de la Serena  

Дейности  

през първата  

проектна година 



 

През ноември 2016 г. 
екип от 5 учители учас-
тва в първата трансна-
ционална проектна 
среща в града, в който 
се намира и училището 
на координатора - Кас-
телфидардо, Италия.   

 

 

На срещата в Италия бе ре-
шено да се създадат речници 
със звук на най-популярните 
фрази на националните ези-
ци, което да улесни пребива-
ването на учениците в при-
емни семейства. Нашата пре-
зентация - речник бе създа-
дена от седмокласници и 
качена на сайта на проекта.  

Резултат от  работата по време на 
срещата бяха: създадена проектна 
мелодия, включваща части от по-
пулярни за всяка една от страните 
песен, която да бъде разучена от 
учениците от всички училища; съз-
даване на текста за химна на про-
екта, решение за съдържанието на 
проектния сайт, на работното 
пространство в eTwinning, както и 
на страниците на проекта в соци-
алните мрежи и създадения блог 
Домакините представиха много 
богата и интересна музикална 
програма. 

През месеците май и юни учители 
и ученици работиха върху изучава-
нето, събирането на материали и 
създаването на презентации за:
 
нашата страна;
 
инструменти, композитори на Бъл-
гария. 

 

В началото на април 2017 три четвъртокласнички и 2 учители 
участваха в дейности за учене и преподаване в Заламеа де ла 
Серена в Испания. Там заедно със своите съученици от Ита-
лия, Испания, Естония, Литва, Полша учениците участваха в 
разучаването и изпълнението на мелодията на проекта и в 
международен концерт, на който представиха българската 
национална носия и народни песни. 

През месеците май и юни учители 
и ученици работиха върху изучава-
нето, събирането на материали и 
създаването на презентации за: 
 исторически и географски факти за 
нашата страна; 
 музикални жанрове, традиционни 
инструменти, композитори на Бъл-
гария.  


