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ПРОЕКТ Erasmus+
1 септември 2019 - 31 август 2022г.
Проектът е по дейност КА2 - стратегически партньорства между училища. Партньори са
училища от Франция /Бретъни Сюр Орж/, остров Реюнион и Гърция /Солун/. Координатор е Lycée
Jean-Pierre TIMBAUD – Франция.
Продължителността на проекта е удължена от две на три години поради COVID -19 и проекта ще
продължи през следващата учебна година. Поради завършването на обучението на голяма част от
участниците в него, се освобождават места за участие за ученици от горен курс на 119. СУ
“Академик Михаил Арнаудов“ (VІІІ – Х клас през настоящата учебна година 2020-2021).
Проектът работи върху теми свързани с разрастването на градовете, урбанизацията и
иновациите, които съпътстват градския начин на живот през 21 век. Всяка мобилност по проекта е
свързана с определена тема:
1. Франция – гр. Бретъни Сюр Орж – „Нови технологии и транспорт“
2. Франция – о. Реюнион, гр. Сен Беноа – „Умно планиране, чиста енергия“
3. Гърция – Солун – „Раждането на градовете – минало и бъдеще“
4. България – София – „Умни сгради“
По време на проектните дейности, в междукултурна среда, участниците имат възможност да
се запознаят с нови технологии и ИКТ приложения, да вземат участие в изработването на игри –
крайни продукти на проекта. Да посетят партньорско училище, да се запознаят с културата,
традициите и бита на страната домакин, да създадат приятелства с участниците от другите страни и
да се представят, като добри домакини при гостуването им в България. Не на последно място е
повишаването на езиковите им компетенции – работният език по време на мобилността е английски,
както и на изработените крайни продукти. Като участници в проекта и получили най-голям брой
точки - 10 ученика ще имат възможност да участват в мобилности и да посетят партньорските
европейски училища – 4 от тях ще посетят партньорското училище в Сен Беноа /Франция –
разположено на о. Реюнион/ и 6 – партньорското училище в гр. Солун /Гърция/.
Срещите са предвидени през първия учебен срок на учебната 2021г /м. ноември и м.
декември, ако има възможност и разрешение за пътуване извън страната/. Предвижда се учениците
от партньорските училища да посетят България/София/119.СУ “Акад.М.Арнаудов“ през м. март
2022г.
Мобилността, свързана с обмяната на добри практики с училището в Бретъни Сюр Орж
/Франция/ беше извършена през м. декември 2019г., като 6 ученика от 9, 10 и 11 клас представиха
училището и взеха участие в проектните дейности.
Заявления за участие, заедно с критериите за подбор може да изтеглите от сайта на
училището, да вземете от библиотеката, от стаята на педагогическите съветници или от
координатора на проекта – г-жа П. Минчева – старши учител по география и икономика.
Проектът се финансира по европейската програма Erasmus +.
Срок за подаване на ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ – 17.06.2021. Попълнените бланки оставете
в библиотеката на училището, стаята на педагогическите съветници или при координатора.
Окончателният подбор на ученици, участници в проекта ще бъде определен от училищна
комисия след изтичане на срока за подаване на заявления за участие. Резултатите от подбора ще
бъдат обявени на сайта на училището.
Информация за участие и съпътстващи дейности може да получите от координатора – г-жа П.
Минчева – старши учител по география и икономика / .
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