
                                Моето първо решение за европейска природа

Описание

В този краткосрочен проект партньорските училища отворят врати за споделяне на добри
практики  в  областта  на  екологичното  образование,  устойчивото  развитие  и  Новите
технологии.  Учениците  имат  възможност  да  се  срещнат  с  други  ученици  от  Европа,  да
открият  приликите  и  разликите,  да  размишляват  върху  значението  на  природата,
разнообразието в страните по света и да вземат общи решения за опазването му.
Във всяко училище се извършват учебна и изследователска работа,  за да представят своя
клас, дейности в областта околния свят и устойчивостта. По този начин децата ще учат в
сътрудничество с връстници от други страни и ще развият любопитството си към околната
среда, като комбинират обучението по учебната програма с оценка на местното и световното
наследство. Общуваме на френски и на английски език.

Образователни цели:

• Опознаване на други училища и природата на европейските страни
• Стимулиране на научното любопитство, комбинирайки обучението по учебната програма с
оценяване на местното наследство
• Насърчаване на изучаването на чужди езици и включването им в проектните дейности
• Споделете своя опит по време на видеоконференция
• Разработване и споделяне на дигитални инструменти и продукти, създадени в рамките на
проекта  Еразъм+  „Развитието  на  цифрови  умения  и  правилното  използване  на  новите
технологии“;
• Подкрепа за активна гражданска позиция за устойчиво развитие
• Споделяне на иновативни и отговорни добри практики

Работна процедура:

Февруари: Представяне на всеки партньор и учебно заведение
Карта  на  Европа,  Дейности  в  класната  стая,  Видеоконференция  „Околна  среда  и
замърсяване“
Март: Дейности на открито, конференция на Еразъм „Обучение с приложения за обучение и
цифрови инструменти“ Решения и послания
Април: Създаване на книга със съвместни решения
Май: Изложба на предмети, изработени с рециклируеми материали
Съвместна оценка на проекта

Очаквани резултати

Обмен  на  добри  практики  между  европейски  институции,   споделяне  и  стимулиране  на
обучението  по човекът и природа и ученето в емпатия. Развитие на истинско съзнание за
разнообразието  на  природата.  Сравняване  на  ученето  в  различните  страни,  екологичните
проблеми  и  търсене  на  пътища  за  решаването  им.  Нашата  цел  е  да  споделяме  чрез
конференция между учители и видеоконференция между ученици, за да създадем съвместна



книга. Обменът на продукти, създадени от учениците (снимки, видео, аудио файлове и др.) в
twinspace с различните партньори, чрез новите технологии, за  да се опознаем по-добре, за да
продължим заедно в бъдещето нашият проект Еразъм+.

  

  


