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Заедно 
творим бъдеще

• Проектът засяга изцяло нуждите на две 
целеви групи – ученици със СОП и 
талантливи ученици

• Използва се метода – Връстници учат 
връстници



together we create the
future

The project addresses the needs of two target student
groups:

students with need and talented students

The method to be used: "Peer to peer"



Основна цел 
на проекта

1. Формиране на лидерски умения с личен 
пример и мотивация за приобщаване на 
ученици в нужда в ученическия живот

2. Успешно формиране на екологична култура 
и поведение

3. Изграждане на навици у учениците и 
техните семейства за един по-
здравословен и активен начин на живот в 
условията на Ковид-19.

4. Развитие на дигиталните умения – учене 
чрез правене

5. Развитие на креативността и 
сътрудничеството



The main goals of the project are

1. Formation of
leadership skills with

personal example and
motivation to involve

students with need in
student life.

2. Successful formation
of ecological culture

and behavior Building

habits in students and
their families for a

healthier and more
active lifestyle in the

conditions of Covid-19.

3. Development of
digital skills - learning

by doing

4. Development of
creativity and
cooperation



Основни дейности

• РЕКЛАМА

• Изработване на лого на проекта

• Създаване на фотоизложба  -
„Екологичното в модата“ –
„Пластмасата в модата“

• Хранителен дневник –
физическо и психично здраве и 
как да го пазим в условията на 
Ковид-19 

• Създаване на филм с 
дейностите по проекта 



Basic
Activities

ADVERTISING

Creating a project logo

Creation of a photo exhibition - "Ecology in
fashion" - "Plastic in fashion“

Nutrition diary - physical and mental health and
how to keep it in the conditions of Covid-19

Making a film with the project activities



Обучителна дейност

Създаване на презентации на тема 
Екологичен транспорт и  екологично 
замърсяване

Интервю с национални спортисти на 
тема „Грижа за себе си“

Интервю с пчелари „Да върнем 
пчелите“



Training activity

• Creating presentations on:

'Environmental Transport' and

'Environmental Pollution'

• Interview/s with National Athletes on
Self-Care

• Interview with beekeepers "Let's
return the bees"



Обучителни 
дейности

•Глобална тема  за 
изследване : 

•Пластмасата в 
нашия свят –
въздух, вода и 
почва.



Training activities 
Global research topic: Plastics in our world - air, water and 

soil. 



Обучителни 
дейности и 
обмяна на 
добри 
практики

•Арттерапевтични
техники при работа с 
деца и ученици със 
СОП

•Хиперактивност с 
дефицит на внимание

•Аутизъм

•Обучителни трудности



Training 
activities and 
exchange of 
good 
practices

Art therapy techniques for
working with children and
students with needs, such as:

Attention deficit disorder,
hyperactivity disorder, Autism &

Learning difficulties



Създаване на 
работилници

• Цветна работилница

• Изработване на цветни мозайки 
от различни материали – камък, 
текстил, вълна стъкло и др.



Creating workshops

Color workshop 

Making colored mosaics from 
different materials - stone, 
textiles, wool, glass and more 



Създаване на  
работилници

• Звукова работилница 

• Изработване на 
музикални 
инструменти от 
природни материали



Creating 
workshops

• Sound workshop

• Making musical instruments
from natural materials



Реализация 
на проекта

• Екоизложба на мозайки 
изградени от природни 
материали, озвучени с музика 
от ръчно изработени 
инструменти.

• Представянето ще се 
осъществи в България с 
домакинство на 68.СУ „Акад. 
Никола Обрешков“ – м. 
септември 2022 година.



Realization of 
the project

1. An Eco-exhibition of mosaics
made of natural materials,

2. Sounds with music from
handmade instruments.

The presentation will take place in
Bulgaria hosted by 68.SU "Acad. 
Nikola Obreshkov ”- ( last week
in September 2022. )



Благодаря
за

вниманието



Thank You 
for Attention


