УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕЗИКОВАТА В ПЛЕВЕН И ПРОЕКТЪТ ИМ
„ВОДАТА Е ЖИВОТ – НЕКА Я ОПАЗИМ!”
На заключителна мобилност по Проект „Водата е живот – нека я опазим“ в рамките на
ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД 2),
Стратегическо партньорство между училища в Châlons-en-Champagne – Франция бяха
десетокласници от Профилирана гимназия
с преподаване на чужди езици – град
Плевен. Партньори по проекта са: Foreign
Language
Pleven),

Secondary
Nova

School

Academy

(Bulgaria,

(Simrishamn,

Sweden), Main-Taunus-Schule

(Hofheim,

Germany), I.S.I.S.S. (Bojano, Italy).
Плевенските

ученици,

заедно

с

връстниците си от Италия, Германия и
Швеция бяха посрещнати от своите френски приятели в LPO Etienne Oehmichen и
поздравени от директора на училището. Те имаха ползотворна и изпълнена с положителни
емоции последна седмица на април: заедно с партньорите си участваха в учебни часове по
английски – работният език на проекта, правиха опити в практическо занятие, посветено на
устойчивото развитие и опазване на водата. Разгледаха изложба по темата, дискутираха и
гласуваха за най-сполучливата детска рисунка. Сами влязоха в ролята на учители и заедно
със съучениците си от Швеция, Италия, Германия и Франция проведоха три открити урока с
децата от началното училище в града по темата „Водата е живот – нека я опазим“.
Изследваха

флората

и

фауната

по

поречието на езерото Lac du Der. Заедно
създадоха

филм,

представящ

сортовете,

Champagne,

производството
технологията

на
на

областта

подходящи

прочутото

за

вино,

производството

на

шампанско.
Важността на темата бе подчертана и на
срещата

в

кметството

на

града.

Представители на градския съвет разказаха за мерките, които вземат за опазване чистотата
на водата и биоразнообразието.

Богата бе и културната програма. В град Реймс учениците разгледаха прочутата Реймската
катедрала „Notre-Dame de Reims“ – образeц на готическото изкуство във Франция.
Благодарение на своята архитектура и скулптурни композиции тя е в Списъка на световното
наследство на ЮНЕСКО. От Средновековието до 19 век тази катедрала е място за коронация
на всички френски монарси. В абатството
на Hautvillers, където е живял и погребан
монахът Дом Периньон научиха интересни
подробности

за

изобретяването

на

прочутата напитка от френския монах.
С

реализираните

дейности

проектът

допринесе за опазването на питейната
вода. Чрез запознаването на училищната
общност

с

проблема

в

детайли

се

обогатиха и знанията за опазване на околната среда. Участниците в проекта развиха своите
езикови и компютърни умения. Съвместният обмен на култури допринесе за утвърждаване
на европейската им принадлежност.

