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1. Кратко описание на проекта 
 
В проекта участват четири държави – Турция, Румъния, България, Португалия. Ще 
бъдат проведени четири срещи между ученици от четирите държави – Турция (12-
16.11.2018), България (октомври 2019), Португалия (април 2019) и Румъния 
(март 2020). При всяко пътуване извън България ще участват по пет различни 
ученици. 
Целта на проекта е учениците и учителите, включени в проектните дейности, да 
усвоят основни театрални похвати, да се научат да прилагат образователната драма 
в учебния процес. Образователната драма може да се използва като базова дейност 
за учене при всяко учебно събитие. Тя е творческа дейност, чрез която децата могат 
успешно да бъдат стимулирани да мислят и преживяват своите индивидуални или 
социални проблеми.  

Чрез образователната драма учениците най-успешно биха могли да се научат да 
проучват, изследват и експериментират във всяка една учебна дейност, по всеки един 
предмет.  
Въвлечени в драма-събитие, децата черпят своите знания и опит за реалния свят. 
 
2. Изисквания към участниците 
 
Участниците трябва да владеят английски език на много добро равнище, да бъдат 
комуникативни, да умеят да изразяват себе си чрез езика на тялото, да получават 
добри отзиви от работата си в часовете по различни учебни предмети, да спазват 
Правилника за дейността на училището и да нямат наложени санкции. Предвид тези 
изисквания проектът е насочен към учениците от 4. до 7. клас. Начинът на 
кандидатстване за срещите през 2018 и 2019 г. е описан в края на документа. 
Участниците в срещите в Турция и Португалия участват заедно и в срещата в 
България, като освен работата си в  проектните дейности ще имат ангажименти и по 
отношение организацията на срещата, както и задължително трябва да върнат жеста 
по приемане на дете в семейството си. 
 
 
 



3. Необходимост от съдействие на родители 
 
Тъй като проектът е насочен към цялото училище, а не само към пътуващите 
ученици, разчитаме на съдействие от родители във връзка със срещата в България. 
Приемаме предложения за организиране на уъркшоп, свързан с образователния 
театър, както и по отношение на приемане на дете от партньорските държави в 
семейството, организиране на програмата на детето за дните на срещата в България. 
 
 
4. Какво покрива проектът? 
 
На участниците в проекта се осигурява транспорт (автобус до Истанбул, самолет до 
Португалия и Румъния), застраховка, дневни пари за детето, настанено в семейство, 
в размер не по-малък от 10 евро дневно. Поради изискване на проекта за най-ниски 
цени, пътуването със самолет се осъществява чрез нискотарифни авиокомпании при 
спазване на техните общи условия. При пътуване с автобус, то се осъществява в 
светлата част на денонощието. При отказ от пътуване родителят изплаща 
изразходените средства за самолетни билети, настаняване и др. 
 
 
5. Необходими документи при пътуване 
 
Валиден минимум 6 месеца след датата на пътуване международен паспорт, 
нотариално заверено пълномощно/декларация за пътуване – издава се няколко дни 
преди пътуването, Европейска здравноосигурителна карта, препоръчително – ISIC 
карта, декларация от родител за съгласие за участие в активности и срещи по 
проекта. 
 
 
6. Кандидатстване на учениците  
 
Кандидатите за участие подготвят и представят кратко артистично представяне на 
английски език в рамките на 3-4 минути – монолог, кратък моноспектакъл или етюд 
с включена реч на английски език и др.  
Прослушванията ще се проведат на 16 и 17 октомври след края на 6. час, 13.15 часа 
в кабинет № 15 и комисия ще подбере участниците, като ще се свърже 
непосредствено след това, за да разговаря с родителите на учениците. На тези 
прослушвания ще бъдат поканени ученици за срещите в Турция - през ноември 
2018 година и Португалия - през април 2019 година. 

https://www.mvr.bg/dbds/дейности/административни-услуги/pasport
http://www.mvr.bg/docs/librariesprovider45/за-пътуващите/info_deca.doc?sfvrsn=5f5edd1_6
http://ezok.bg/
https://isic.bg/cards
https://isic.bg/cards

