Проектът „Дебати и креативен театър“ включва средни училища от
България, Словакия, Турция, Гърция, Румъния, Италия и Испания.
Партньорските организации споделят общи интереси и имат амбицията
да засилят междукултурната обвързаност, да приложат разнообразни
ИКТ в образователния процес, да насърчат лидерството, медийното
обучение, обществено-полезния труд, както и опознавателното
пътуване. Ние създадохме силно и мотивирано стратегическо
партньорство с добавена стойност на всички партньори, чиято роля в
проекта е специфична. Различните профили на нашите организации
допринасят не само за справедливото разпределение на задачите, но и
значително обогатяват нашите усилия да подсигурим модерното
образование с иновативни инструменти, с които ще преодолеем
пропастта между ограничените възможности на учебните програми за
средното образование и реалните нужди на младите хора за тяхното
бъдещо образователно и кариерно развитие.
Авангардната технология доведе до качествено трансформиране на
съвременното учене и преподаване. За целите на нашите проектни
дейности, и по-конкретно на виртуалната мобилност, ние ще се
възползваме от инструмента Celtx Edge, както и от всички други
подходящи ИКТ. Социалните онлайн платформи значително ще
обогатят образователния процес, тъй като целевите групи ще имат
редовен достъп до нови видове информация и знания. Този подход ще
засили чувството за европейско гражданство - учители и ученици ще
се научат да работят на практика в транснационални екипи.
Някои от планираните дейности включват: презентации на учениците
на английски език по време на международните турнири по дебати,
творчески театрални изяви, тренинги за учителите за придобиване на
специфични умения и знания. Участниците в смесените мобилности ще
се включат в различни обучения, уебинари, семинари, социални
програми,
учебни
пътувания
и
културни
събития.
Трите
транснационални срещи ще се фокусират главно върху проучването на
образователните проблеми чрез прилагането на интерактивни методи.
Учениците ще научат повече за успешните демократични практики,
младежкото лидерство, социалното предприемачество, творческото
решаване на конфликтни ситуации и проблеми; ще придобият умения
за социално общуване, толерантност и зачитане на различията; ще
заработят в екип и ще се научат да мислят не само критично, но и
креативно.
Обект на нашата съвместна дейност са различните образователни
резултати: знания, емоции, нагласи и умения. За да постигнем целите
си, ние ще приложим метода на проектна дейност, учене чрез

разрешаване на проблеми, методиката на креативната драма,
както и реципрочния майевтичен подход. Тези иновативни
инструменти ще засилят основните аспекти на демокрацията в
образователните институции: гражданство, човешки права,
сътрудничество, борба с предубежденията, медийна грамотност.
В краткосрочен план сме си поставили за цел да накараме
нашите целеви групи от тийнейджъри да споделят на глас това,
което ги тревожи, да насърчим тяхното критично и творческо
мислене, да разширим познанията им по английски език, да
усъвършенстваме тяхната устна продуктивност и представяне и,
разбира се, да включим много забавления и игри, докато
решаваме сериозни проблеми. През трите проектни години ще
направим всичко възможно да превърнем международно ни
сътрудничество в едно приятно изживяване, в което всеки ще се
чувства значим.
Дългосрочните планове на това партньорство включват няколко
аспекта от решаващо значение: повишаване на положителното
лидерство като ролеви модел сред учениците; утвърждаване на
водещата роля на ученическия парламент като медиатор в
парадигмата учител-ученик-родител; прилагане на добрите
практики в учебно-образователния процес; въвеждане на
Европас в училище; по-нататъшно сътрудничество между
партньорските организации след приключване на проектния
период.

Проектът се реализира по новата програма на Европейската
комисия - „Еразъм+“; ключова дейност „Сътрудничество за
иновации и обмен на добри практики“ (КД2).
Координатор на проекта:
ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – гр.Ловеч
Партньори:
Италия – гр. Соверато
Испания – гр. Аркос де ла Фронтера
Турция – гр. Маниса
Словакия – гр. Кошице
Румъния – с. Думбравени
Гърция – гр. Трикери
Проектен период: 01.09.2014г. – 31.08.2017

