Призив

Към всички училища в България
Тема: Малта през очите на българските ученици
Имайки предвид тазгодишното председателство на Малта в Съвета на Европа,
всички ученици на възраст от 10 до 12 години, се насърчават да изготвят домашна работа
на тема, свързана с Малта, България и Европа като част от обучението им по предмет от
учебната програма <<Човекът и обществото/История и цивилизации>>. Домашната
работа трябва да се подготви по време на Великденските празници. Учениците се
насърчават да обсъдят темата със своите семейства и приятели, а на 9 май 2017 г.
училищата се поощряват да засадят в присъствието на всички ученици в двора си дърво,
типично за България.
Задачи:
1. Учениците се насърчават да изготвят проект по поне един от изброените варианти:
• съчинение или есе от около 100 думи (може да включва снимки);
• стихотворение (може да включва снимки);
• рисунка;
• други артистични прояви (включително снимки);
Гореописаните проекти трябва да изразяват тяхната представа за остров Малта и
България, които, независимо от разстоянието, са страни членки на обединена
Европа.
2. След събирането на проектите учителите, заедно с учениците, ще ги обсъдят под
формата на беседа в рамките на един урок през четвъртата седмица на месец април.
3. На 9 май 2017 г. училището ще засади в двора си дърво, типично за България.
4. По време на това събитие учителите ще споделят накратко идеите, изразени в
проектите на учениците.
Предмет на обучението:
1. Запознаване с Малта, която, както и България, е държава-членка на Европейския
съюз;
2. Да се разкрие как българските ученици възприемат Малта... отношенията и с
България... и Европа;
3. Учителите да насърчават учениците да споделят своите идеи в клас;
4. Европейският съюз - жизнен и действен.

Цели:
Целта на възлагането на тези проекти като домашна работа е да се насърчат
учениците да обсъдят въпросната тама с техните семейства и приятели, да се разшири и
обогати информираността им, да се ангажират по-широки аудитории както от млади така
и от възрастни, като се постигне популяризиране сред по-широка част на българското
общество.
Как да се представи работата:
1. По отношение на домашното:
• Всяка от домашните работи на учениците се записва в документ, носещ името
на ученика;
• Всички изработени от класа документи се записват в директория с името на
класа;
• Всички директории на съответните класове се поставят в директория, носеща
името на училището и населеното място;
Групираните директории на училищата трябва да бъдат поставени в друга
директория, носеща името на населеното място и изпратена на електронен адрес:
malta.bulgaria@gmail.com
2. По отношение на засаждането на дърво:
• Направете снимка, показваща събитието по засаждането на дървото (в идеалния
случай, направена от по-високо място, за да се получи по-добра перспектива,
която да представи класа в най-добра светлина);
• Запазете снимката с името на училището и я поставете в директория с
наименование на населеното място;
• Директориите, сортирани по името на местността се изпращат на електронен
адрес: malta.bulgaria@gmail.com;
• След това за дървото ще се полагат грижи на ротационен принцип всяка седмица,
от различните класове.
Срокове:
• Задаване на домашните работи: преди Великденската ваканция;
• Събиране на домашните работи: след Великденската ваканция;
• Обсъждане на домашните работи в клас: четвърта седмица на месец април;
• Засаждане на дърво: 9 Май 2017 г.;
• Предоставяне на електронни файлове от ръководителите на училища, подредени
според указанията, до електронен адрес: malta.bulgaria@gmail.com
(в края на втората седмица на месец май);
• Електронно събиране и сортиране на цялата информация в директории до края
на месец май 2017 г.

