
   

 

Проект „Европейска идентичност чрез аромати и усещания“ 
 

Участници от НУ „Св. Софроний Врачански“ – Враца 

 

Учениците от 3-в клас с класен ръководител Светлана Пойчева, 

Учениците от 2-в клас с класен ръководител Маргарита Цветкова, 

Учениците от 2-a клас с класен ръководител Румяна Петкова, 

Учениците от ГЦОУД 3-в клас с учител Вера Николова, 

Учениците от ГЦОУД 2-а,г клас с учител Петя Петрова, 

Учениците от ГЦОУД 1-б клас с учител Десислава Илиева, 

Ученици със затруднения и ресурсен учител Малинка Кунчева 

 

За проекта 

 

Е-Тwinning проект „Европейска идентичност чрез аромати и усещания“ е 

двугодишен проект, който се реализира в периода 2019-2021г. Проектът е паралелен 

дигитален проект към Еразъм+ проект“ Формиране на европейска идентичност чрез 

вкусове и аромати“. Участват ученици на възраст от   8 до 14 години. Работните езици 

са български, френски, португалски, италиански и английски. Участници в него са деца 

от училища във Португалия, Италия, Румъния, Франция и България - НУ “Св. 

Софроний Врачански”. 

Проектът е насочен към развиване у учениците на умения, нагласи и ценности чрез 

работа в междукултурни екипи. Запознаване с местните продукти, аромати, растения и 

употребата им, чрез трансформация и процеси на създаване на продукти, които да им 

позволят да се интегрират в по-голямата и вече мултикултурна общност на Европа. 

 

Цели на проекта: 

 

o Запазването на културната идентичност в глобална перспектива; 

o Опознаване на различни реалности, с различни географски и културни пространства; 
o Стимулиране на любопитството към природата чрез свързване на обучението с 

традициите на всяка страна; 

o Придобиване на концепция за гражданство, като елемент от европейското 
сближаване; 

o Насърчаване на изучаването на чужди езици и стимулиране на научното любопитство 
чрез свързване на програмното обучение с оценяване на местното и глобалното 
наследство. 

 

Осъществени дейности 

 

o Презентации за представяне на държава, град и училище 

o Откриване на нашите партньори и игри 

o Лого на проекта 
o Анкети, училищни дейности, работни ателиета, видеоконферентни връзки, работа във 

виртуална среда и използване на различни дигитални инструменти. 
o Засаждане и отглеждане  на рози  
o Посещение в Долината на розите и участие в Розобер 2021 
o Организиране на творчески ателиета и изложби. 

 



Снимки от работния процес. 

 

 

  

 


