
Последната работна среща по проекта се проведе  
в Л’Акуила, Италия. 
За нея споделя Колетка Павлова – старши учител в начален етап: 
„От 22 до 28.09.2018 г. група от двама преподаватели и  три ученички от 5 в клас на ОУ 
„Любен Каравелов“, посетихме Италия за заключителна работна среща по проект „Да бъ-
дем в тон с Европа“.  
По време на работни ателиета в училището през дните на престоя, учениците и ние, препо-
давателите, подготвихме химна на проекта за съвместно изпълнение, децата репетираха 
химна на Европа „Ода на радостта“ за тържествения финален галаконцерт. Работихме и се 
забавлявахме в три работни ателиета; посетихме и детската градина към училището. 
На 27 септември  се състоя заключителният галаконцерт в сградата на театъра в Л’Акуила, 
на който всяка група представи 10-минутни изпълнения. Децата от шестте училища парт-
ньори показаха големия интерес към  музиката и доказаха, че нейният език е универсален 
и може да обединява. Нашите изпълнения и красивата национална носия впечатлиха всич-
ки и събраха аплодисментите на публиката в препълнената зала. В последната част заедно 
със симфоничния детски оркестър на училището бяха изпълнени химнът на проекта и хим-
нът на Европа „Ода на радостта“. 
Всички бяхме удовлетворени от срещата, от грандиозния галаконцерт, събрал на сцената на 
театъра толкова много талантливи деца от различни краища на обединена Европа.  
В Л’Акуила, Италия  се запознахме и научихме за историята и културните забележителности 
на Италия; въодушевихме се от градивния дух на града, пострадал жестоко от разрушител-
ното земетресение през 2009 година и от грандиозните мащаби на възстановителните ра-
боти; завързахме  нови приятелства между деца и преподаватели от Италия, Испания, Есто-
ния, Латвия, Полша и Видин, България. 
С тъга приключихме този успешен международен проект, убедени, че приятелствата и об-
щите резултати, постигнати заедно, остават“. 

За контакти:  

ОУ „Любен Каравелов“ - Видин 

еmail: lk-vidin@dir.bg   

Тел. 094 930 125 

Сайт на проекта:  

https://sites.google.com/site/lteerasmusplus/ project  

Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публика-
ция не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само 
възгледите на авторите, а Комисията не носи отговорност за каквото и да 
е използване на съдържащата се в нея информация. 

Проект № 2016-1-IT02-KA219-024655_2 , стратегическо партньорство между училища,  

финансирано от Европейския съюз по програмата ЕРАЗЪМ+ 

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

Основно училище „Любен Каравелов“ - Видин 
бенефициент 

Проектът бе изпълняван и завършен успешно 

 в партньорство със следните училища: 

Kadrina Keskkool - гр. Кадрина, Естония 

Istituto Compresivo "G. MAZZINI"- гр. Кастелфидардо, Италия 

 Direzione Didattica "Amiternum" - гр. Л'Aкуила, Италия  

 Rujienas vidusskola -  гр. Руйена, Латвия  

          Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II - Poland, Koszęcin  

ES Antonio de Nebrija - Spain, Zalamea de la Serena  



 

Какво свършихме за двете проектни години? 

Българското предложение за лого на 
проекта – рисунката на Цветан Цвета-
нов от IVг клас, бе избрано за лого на 
проекта от жури от 35 учители от 7-те 
европейски училища.  

Бе взето и решение да се създадат звукови реч-
ници със звук на най-популярните фрази на на-
ционалните езици, което да улесни пребивава-
нето на учениците в приемни семейства. Нашата 
презентация - речник бе създадена от седмок-
ласници и качена на сайта на проекта.  

 

Ноември 2016 г. - екип от 5 учители участва в 
първата транснационална проектна среща в 
града, в който се намира и училището на коор-
динатора - Кастелфидардо, Италия. Резултат от  
работата бяха: проектна мелодия Medley с час-
ти от популярни за всяка една от страните пе-
сен, която да бъде разучена от учениците от 
всички училища; създаване на текста за химна 
на проекта, решение за съдържанието на про-
ектния сайт, на работното пространство в 
eTwinning, както и на страниците на про-
екта в социалните мрежи и създадения 
блог. Домакините представиха богата 
музикална програма. 

 
Продължихме с усилена подготовка на ученици-
те за международния концерт в Испания. 
През април 2017 г. три четвъртокласнички и 2 
учители участваха в дейности за учене и препо-
даване в Заламеа де ла Серена в Испания. Там 
заедно със своите съученици от Италия, Испания, 
Естония, Литва, Полша учениците участваха в 
разучаването и изпълнението на мелодията на 
проекта. Представиха се блестящо и в концерта, 
на който представиха българската национална 
носия и народни песни. 

През януари 2017 
учителката по музи-
ка Ангелина Ивано-
ва проведе обучение 
за новите методи на 
преподаване по му-
зика, в което се 
включиха класните 
ръководители на 
четвърти клас. 

Друга важна задача през лятото на 2017 бе композиране-
то на мелодия на проектния химн. 
През септември направихме запис на нашето предложе-
ние за химн. На CD за всеки партньор записахме  видео, 
ноти, транслитерация и превод на английски език на 2 
български народни песни, както и химна на проекта. 
През октомври 2017 г. 5 учители участваха във втората 
TPM, проведена в Руйена, Латвия. Там всички предложе-
ния 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. 
Една от най-приятните изненади от латвийските ни прия-
тели бе тортата с логото на проекта, направена от роди-
тел на участник в проекта.   

На 27 април 2018 г. с участието 
на ученици и учители от проект-
ните екипи представихме рабо-
тата си по проектите, финанси-
рани от Програмата ЕРАЗЪМ+.  
До главния вход на училището 
бяха изложени постери.  
Проектите бяха представен от 
координатора Галина Нетова 
пред събралите се ученици,  
учители и родители. 

От 20 до 26 май  2018 наша група, включваща двама учители и три ученички участва  
в дейности за учене и преподаване в училището на нашите партньори от Кошечин, Полша.  
Впечатления на Теменужка Паунова – старши учител по английски език: 
„Срещата беше изключително ползотворна, с много и разнообразни дейности всеки ден.  
Концертът, заложен по програмата на проекта, включваше по две  изпълнения от всяка 
страна и бе едно грандиозно представление. 
Бяха дискутирани бъдещите за изпълнение дейности по проекта, бе направена равносметка 
на изпълненото до тук...“ 
Впечатления на Ангелина Иванова – старши учител по музика: 
„По време на пребиваването в Полша видяхме някои много интересни практики. Особено 
хубаво впечатление направи изпълнение на произведение в ритмичен съпровод. Много 
точно бяха изпълнени както акомпанимент, така и ритмичен съпровод на мелодията. 
 Децата показаха прекрасно метроритмично чувство. В детската градина, която посетихме, 
видяхме с колко внимание и усърдие работят децата по музика. Работи се както групово, 
така и със солисти. Много точна интонация за възрастта. Заимствахме много идеи от тези 
изпълнения. 
Изпълненията на учениците от различните държави показаха големия интерес към  музика-
та в училищата“. 

 


