
Този проект е финансиран с подкрепата на 

Европейската комисия 

• Идентифициране на причините за 

ранното напускане на училище. 

• Справяне с училищните проблеми, 

развитие на позитивно отношение към 

училището и повишаване на 

мотивацията за учене с подкрепата на 

учителите и семействата на учениците. 

• Обмяна на добри практики за 

превенция на ранното напускане на 

училище. . 

• Организиране на извънкласни 

дейности за развитие на интересите, 

способностите и талантите на 

учениците.  

РЕЗУЛТАТИ СНИМКИ 



ТУРЦИЯ 
Hadim Cok Programlı Lisesi 

 В нашия свят, в  който няма граници и 

всички нации живеят заедно, образованието е 

абсолютна необходимост и изискване. С 

развитието на технологиите, необходимостта 

от квалифицирана работна сила се увеличава 

значително, както в нашия регион, така  и по 

целия свят. Поради различни причини, 

учениците напускат училище преждевременно 

и не могат да завършат своето образование. 

Сред тези причини са: училищни проблеми, 

индивидуални проблеми, проблеми със 

средата, икономически проблеми. Има 

различни проучвания за степента на 

посещаемост на училище в страните от ЕС. 

Така например, спадът в степента на ранното 

напускане на училище от 15% на 10% е цел в 

стратегията на Европейската комисия „Европа 

2020“. Нашата цел е да се увеличи участието на 

учениците  в учебни, спортни, както и 

социално-културни дейности. Нашият проект 

се основава на идентифициране на учениците, 

които са склонни да напуснат преждевременно 

училище, осигуряване на образование на 

всички ученици, в съответствие със собствения 

интелект и способности, развитие и 

реализиране на  творческия потенциал на 

личността. 

 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

“Танцувай с думите!” – Литва 

“Играй с числата!” – Полша 

“Като истински!” – Румъния 

“Почувствай ритъма!” – Хърватия 

“Изрази себе си с езика на тялото!” – 

България 

“Кооперативното учене” – България 

“Погледни дълбоко в себе си!” – Латвия  

“Ние сме приятели на природата!” – 

Латвия 

Партньори РЕЗЮМЕ ДЕЙНОСТИ / СРЕЩИ 

БЪЛГАРИЯ 
ПГЕЕ “Мария Кюри” Сливен 

ЛАТВИЯ 
Jelgava District Correspondence School 

ПОЛША 
Gimnazjum - Zespol Szkolno-Przedszkolny  

РУМЪНИЯ 
Colegiul Tehnic "Napoca" 

ХЪРВАТИЯ 

Osnovna Scola Bilje  

ЛИТВА 
Kauno r. Kulautuvos pagrindine mokykla 

СРЕЩИ 

 
Първа среща в Кулаутува, Литва. 

Втора среща. Учебна/Преподавателска/

Обучителна дейност в Клуж-Напока, Румъния – 

Изложба на предложенията за лого на проекта, 

изработени от учениците. 

Трета среща. Учебна/Преподавателска/

Обучителна дейност във Войковице 

Кошчиелне, Полша – Турнир по шах.  

Четвърта среща. Учебна/Преподавателска/

Обучителна дейност във Билйе, Хърватия – 

Дейности свързани с изкуството.  

Пета среща. Учебна/Преподавателска/

Обучителна дейност в Хадим, Коня, Турция – 

Спортни дейности.  

СЕМИНАР 

 
  Кооперативното учене. Семинар в 

общинския учебен център в Хадим, 

Турция за развитие на междуличностната 

интелигентност в обучението по различни 

предмети. 


