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Партньорството между поколенията – гарант за по-добра успеваемост 

 

 

От 23 до 27.11.2015 г. вкл. в гр.Перл,  Люксембург се проведе  първа  работна  среща по 

проект „Връзката между поколенията – гарант за по-добра успеваемост”, финансиран от 

Европейската комисия по програма Еразъм +. 

 Координатор на този проект в е френско-германския лицей   Deutsch Luxemburgisches 

Schengen Lyzeum, а партньори са Гимназия „Г.С.Раковски”, I.I.S.S. "A. M. Mazzei - Pantano" от 

Италия, Maison Familiale Rurale Agencourt от Франция и IES JOAQUÍN ARTILES от Испания. 

 Възрастовата група на участниците в проекта е 15 год., а  работният език е френски. 

 От нашето училище в първата среща взеха участие петима ученици,  които подадоха 

заявление за участие и мотивационно писмо,  в  което описват желанието си  за работа по този 

проект. 

 На първата среща учениците се запознаха с техниките за снимане,  правене на 

репортажи и съставяне на документален филм. 

Училището–домакин бе поканило младежка асоциация, специализирана в 

квалификация на младите хора за използване на всички видове видео и аудио техника, а 

реализираните филми бяха представени през последния ден пред всички ученици и родители.  

Друг акцент в дейностите бе изработване на въпросник, с който участиците от всички 

страни партньори от проекта ще си служат при посещенията в домовете за възрастни хора. 

 На същото събрание учениците от всички страни представиха и своите държави, 

региони и училища. 

 Проектът продължава с работа по разпространение на резултатите от първата среща и 

подготовка на следващата работна среща в Испания. 

 Всички ученици бяха разпределени по семейства, което им позволи да се докоснат до 

една различна култура и да създадат нови контакти. Работата в многонационални екипи 

позволи да усъвършенстват и обогатят знанията си по френски език. 

 В последния ден на роботната среща, екипът на Гимназия за романски езици 

„Г.С.Раковски“ имаше възможността да присъства на традиционния коледен празник на 

училището-домакин. На този празник присъстваха представители на НА на Люксембург и 

федералният министър на Германия – Петер Алтмайер. 



Deutsch Luxemburgisches Schengen Lyzeum е пример за модерно училище, в което се 

изучават чужди езици  и  се прилагат инерактивни методи за обучени по всички предмети. 

Повече за проекта и за работата на участниците до момента можете да намерите на 

Facebook страницата Un partenariat intergénérationnel au service de la réussite scolaire и сайта 

на проекта http://iclasse.eu/rescol/ . 

Филмът, реализиран от нашите ученици, можете да гледате на следния линк : 

  

  

http://iclasse.eu/rescol/


 

 

 



 

 


