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Насърчаване на европейските ценности и
двуезичието на испано-българските деца за 
приобщаването им в двете държави, като 
едновременно се подчертава тяхната културна 
идентичност за повишаване на 
самочувствието им и усещането за 
принадлежност - както към собствените 
корени, така и към общия европейски 
произход.

ОСНОВНА ЦЕЛКОНТАКТ
+34 653 983 303 / +34 699 995 472
info@accesophia.com
www.accesophia.com

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ЦЕННОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ В 

КЛАСНАТА СТАЯ ЧРЕЗ 

КИРИЛИЦАТА КАТО ТРЕТА 

ОФИЦИАЛНА АЗБУКА НА ЕС И ОБЩО 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА

ЕВРОПА

Име и фамилия:...........................
Мейл:.............................................
Тел.:................................................
Подпис:..........................................

Желая да получавам информация за 
дейностите по проекта EuroCirlic



АКЦЕНТИ

Работилници за приобщаване

Еко лагер Заедно за Земята

Обучителен курс в Испания 
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Разнообразие от развлекателни, културни и спортни 
дейности, които имат за цел да популяризират общото 
културно наследство на кирилицата като трета азбука 
в ЕС, насърчавайки европейските ценности, 
уважението към други култури, доброто съжителство и 
приобщаването в класната стая.

Алтернатива за здравословен отдих, където деца от 
различни националности ще споделят пространство сред 
природата в България през лятото. Ще се приложат 
новите подходи за насърчаване на европейските 
ценности и Слънчевата педагогика.

Български и испански педагози ще участват в 5- 
дневен обучителен курс, в който ще придобият 
знания и умения за приобщаване и 
многообразие в класната стая чрез нови подходи 
за обучение и насърчаване на европейските 
ценности.

Иновативен подход, който ползва за 
основа кирилицата - третата 
официална азбука на ЕС, и принципите 
на "Слънчевата педагогика" - 
българската алтернатива на 
световноизвестните възпитателни 
методи Монтесори и Валдорф.

04 Онлайн платформа

Онлайн платформа с материали за проекта 
(аудиовизуални, електронни книги, информативни и 
образователни капсули и др.). Алтернатива за онлайн 
обучение и основно средство за комуникация и 
разпространение на проекта.

05
Испански и български учители ще извършат 
посещение за обучение, обмен и наблюдение на 
работа с цел да се запознаят и обучат в 
Слънчевата педагогика - българската 
алтернатива на Монтесори и Валдорф. 
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07

Създаване на информативни/учебни ръководства в 
печатен/електронен формат и информативни/учебни 
видео капсули за новите учебни подходи за 
приобщаване чрез Слънчевата педагогика, 
Паневритмията, кирилицата и насърчаването на 
европейските ценности. 

Чрез общността от училища в Европа eTwinning ще се осъществи 
серия от побратимявания между испански и български училища,
към които ще бъдат добавени училища от други държави. Ще 
поканим училищата от проекта да се свържат помежду си, както за 
участие в някои от конкретните дейности, така и за установяване 
на трайни връзки в европейската училищна общност.

Работно посещение в България 

Иновативни материали

Побратимяване на училища 

Училище по 
добродетели

Природа
Музика

Паневритмия

Проектът EuroCirilic се финансира по програма Еразъм+ на 
Европейския съюз. Това съдържание е изключителна отговорност 

на ACCESOphia и нито Европейската комисия, нито Испанската 
служба за интернационализация на образованието (SEPIE) не носят 

отговорност за използването, което може да бъде направено на 
настоящата информация.


