
 

 

ЗА ПРОЕКТА 

 

Проектът е с продължителност 2 години:  

1.09.2016 - 31.08.2018 

 

Темата на този проект е околната среда, 

опазването й и мерките, които се взимат, за 

да я запазим. 

 

Във връзка с това са разработени различни 

теми: 

 Индустриализацията, 

замърсяването и ролята на 

природата в икономическото 

развитие.  

 Глобалното затопляне  

 Актуалните проблеми свързани с 

отпадъците, различните начини за 

рециклиране  

  Какви възможности имаме за да 

спасим планетата.  

 

Цел на проекта 

 

Въвеждането (осъществяването) на 

проекта ще позволи да се подобри 

европейската значимост на нашето 

училище и да създадем условия за това 

учителите и учениците да бъдат 

предприемчиви/активни. Това 

партньорство предлага на учениците 

ни да пътуват в европейски страни. 

 

 

ПАРТНЬОРИ 

 
119.СУ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРЕНАУДОВ“ 

София, България 

 
http://www.119sou.com/bg 

 

 

MAUNULAN YHTEISKOULU 

Хелзинки, Финландия 
 

 https://www.mayk.fi/ 
 

 

Lycée Jean-Pierre Timbaud 

Бретани, Франция 
 

http://www.lyc-timbaud-   bretigny.fr/ 
 

 

IC Satriano di Lucania Giustino Fortunato 

Сантриано, Италия 
 

http://icsatrianodilucania.scuolainfo.it 
 
 

 
COLEGIUL NAȚIONAL “GARABET IBRĂILEANU” 

Яши, Румъния 
 

http://cngi.is.edu.ro/ 
 
 
 

 
Website: http://greetingsfromtomorrow.lyc-timbaud-
bretigny.fr/ 

Facebook page: 
https://www.facebook.com/greetingsfromtomorrow/?ref=page
_internal 

Espace eTwinning: https://twinspace.etwinning.net/23815/  
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КАЛЕНДАР 2017 

 
За всеки месец учениците направиха 

фотомонтаж свързан с темата на проекта – 

околната среда, снимките показват също 

така националните празници и ваканциите 

на учениците от партньорските страни. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

ЛОГО НА ПРОЕКТА 
 

Всяка страна партньор в проекта трябва да 

представи трите най-добри свои лога, от 

които ще бъде избрано най-доброто за лого 

на проекта. Трите най-добри лога на 

България са: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Накрая като най-добро, партньорите в 

проекта избраха това на Румъния 

 

 
 

 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА 

ХЕЛЗИНКИ 
 

Тази среща се състоя от 23-25 ноември. На 

нея за първи път се срещнаха всички 

партньори на проекта. По време на срещата 

се обсъждаха различни теми, отнасящи се 

до първата година от проекта и дейностите, 

които ще бъдат осъществени. 
 

 
 

 

 

ПЪРВА ГЛАВА НА КНИГАТА 

 

 

Първата глава от книгата ни позволи да 

засегнем проблемите на замърсяването, 

пред които е изправена всяка страна. 
 


