Comenius multilateral school partnerships project
“A European creative exploration into responsibilities and rights - ECREX”

В ход е първият за училището международен проект по секторна програма „Коменски”

През месец октомври в СОУ „Свети Климент Охридски” стартира международен училищен проект. Проектът е по
секторна програма „Коменски” за многостранни училищни партньорства и е на тема „Европейско креативно
проучване върху отговорностите и правата” с номер на договор LLP-2013-COM-MP-039. Партньори са училища от
3 държави – Германия, Турция и Ирландия. Ръководител на проекта е г-н Александър Александров, директор на
училището, координатор от българска страна - Евгения Русева, учител по английски език. В екипа по проекта
участват още двама учители по английски език – Даниела Тодорова и Марина Драгова, и един учител по немски
език – Стилияна Атанасова.
В проекта са включени 15 ученика на възраст от 12 до 16 години. В продължение на 2 години те ще работят по
проектната тема. Проектът се фокусира върху членове 13 и 14 от Конвенцията за Правата на Детето - правото на
свобода на мнение и свобода на мисълта и религията, и правото да търсят и получават информация. Освен
запознаване с правата и отговорностите на детето, проектът е насочен и към развиване на умения по ИКТ,
изграждане на социални и интеркултурни умения, общуване на чужди езици, създаване на чувство за Европейско
гражданство, натрупване на международен опит, обучение в това как се представя краен продукт в училище,
пред обществеността и онлайн, и като цяло - отваряне на училището към света навън.
За целта бе създаден клуб “Hear our voices” / „Чуйте нашите гласове”/, който вече работи усилено и подготвя
материали за фестивала в Карлсруе, Германия през април 2014г. Там децата от училищата-партньори ще
представят различни продукти – филми, пиеси, рисунки и съчинения по темата. Събраните материали ще бъдат
поставени в „капсула на времето”, която символично ще бъде предназначена за децата от бъдещето. По време
на престоя си в Германия децата ще посетят и Съда по Правата на Човека в Страсбург.
Всеки партньор има определени задачи. Една от задачите на СОУ „Свети Климент Охридски” е да подготви
междинния доклад за постигнатите резултати, съпътстван с презентация. Нашето училище ще бъде домакин на
втората среща на учителите през ноември 2014 г. Като част от проекта, училищният уебсайт ще бъде преведен на
английски език, за да бъде достъпен за хора от цял свят.
Вече е факт първата среща на учителите в град Ерзурум, Турция на 13-16 ноември 2013 г. На нея присъстваха
представители на училищата-партньори: 3-ма от Германия, 2-ма от България и 1 от Ирландия. Бяха набелязани
конкретните задачи и обсъдени подробности около предстоящите събития и срещи, както и комуникацията
между партньорите в eTwinning, виртуална платформа за проекти между учители от различни европейски страни.

На 20 ноември се състоя първата видеоконференция по повод Световния Ден на Правата на Детето. Учениците от
четирите държави представиха пред своите връстници възгледите си относно най-важните права на детето. Найкоментирани бяха правото на децата на живот и развитие, правото на свобода на мисълта и правото на
образование. Преживяването беше уникално, тъй като децата от нашето училище осъществиха жива връзка с
деца от други държави, общуваха на английски език извън класната стая и осъзнаха своята значимост и
отговорност като участници в един международен европейски проект.

