
 
 

 

 

 

Opening the windows of citizenship  

Договор № LLP-2012-COM-RP-04 

 

 
Проведена работна среща по проект “Отворени прозорци към активно 

гражданство” по секторна програма „Коменски”в гр. Скуодас, Литва, 

21-26.10.2012г. 

 

По проекта “Opening the windows of citizenship” („Отворени врати към 

активно гражданство”) в периода 21-26 октомври 2012 г. бяха осъществени 

4 мобилности за представители на партньорски организации по проекта. В 

работната среща взеха участие: 

Снежана Николова Георгиева – заместник кмет на Община Кубрат, 

Татяна Георгиева Дочева-Русева – директор на СОУ”Хр. Ботев”, 

Володя Александров Войков – директор на ОУ „Хр. Смирненски” и 

Марина Стоянова Йорданова – учител в ОУ „Хр. Смирненски” гр. Кубрат. 

Работната среща в гр. Скуодас се проведе по предварително 

предложена от домакините програма, а именно: 

 

22.10.2012г. – Проведе се официално откриване на проекта “Отворени 

прозорци към активно гражданство” в гимназията на гр. Скуодас, на което 

присъстваха всички партньори. Прозвучаха химните на двете държави. 

Показани бяха презентации, които представиха двете страни – Литва и 

България. Запали се символичният „огън” на проекта. Приветствие към 

участниците направиха всички партньори. Представиха се презентации за 

двата града, както и образователните системи в Литва и България. Ученици 

от гимназията отправиха поздрав към участниците с музикална програма. 

На среща с домакините по проекта се обсъди програмата по 

пребиваването ни в РЛитва. 

 

23.10.2012г. –  По наша молба в програмата за деня се включи визита  

в детска градина, в която се обучават смесени групи от деца със специални 

образователни потребности. След като разгледахме детското заведение, 



направихме предложение за работа по съвместен проект с ЦДГ „Щастливо 

детство” гр. Кубрат по проблема здравословното хранене на децата. 

Предложението се прие радушно. 

По предварително изготвената програма посетихме гимназията в гр. 

Скуодас. Посетихме различни кабинети: по музика, информатика, 

биология и др., библиотеката, музея на училището. Проведохме среща с 

педагогическия колектив. Разговаряхме за съвместната ни дейност и 

обсъдихме общи проблеми. 

На работна  среща с партньорите по проекта разговаряхме по 

планиране и координиране на дейностите на двата екипа  - български и 

литовски: по уебсайта на проекта, изработването на лого и мото на 

проекта. Обсъдихме провеждането на летния лагер в гр. Скуодас. 

Представен ни беше екипът, който ще изработи въпросника за 

изследването по проекта. Уточнен беше и учителския обмен и 

демонстрации на уроци в училищата. 

Разгледахме регион Клайпеда, който граничи с Балтийско море. 

Представени бяха културни и исторически забележителности. Посетихме 

музея на кехлибара, дегустирахме кулинарни специалитети от този регион. 

 

24.10.2012г. – Посетихме Център за деца и възрастни с психически 

проблеми. Разгледахме кабинетите и дейностите в центъра. Получихме 

подаръци, изработени от децата. Посетихме информационен център за 

учители, който подпомага квалификацията на педагозите в Скуодас. 

Програмата продължи с посещение в Общината. Бяхме посрещнати 

лично от кмета на Община Скуодас, който изрази удовлетворение и 

надежди за съвместната ни работа по проекта. Той ни запозна с местното 

самоуправление, със структурата на администрацията. Разгледахме 

отделни кабинети и ритуали зали в сградата на администрацията.  

 

25.10.2012г. – Проведохме пътуване до гр. Моседис, където посетихме 

Музея на  камъка и местната гимназия.  

В работните срещи се споделиха добри практики в областта на 

гражданското образование. На всички проведени срещи беше изразена 

добрата оценка за стартирането на проекта и за постигнатите до този 

момент резултати.  

Извън официалната програма бяха проведени допълнителни разговори 

за бъдещи партньорства между страните по нови проекти. 

 

26.10.2012г. – Отпътувахме от гр. Скуодас, РЛитва за България. 

 
 


