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Abstract  
   

The paper presents good pedagogical practice of learning Europe – its geography, 

landmarks, culture through the art - painting. 

20 ноември 2020 



   

RCE                                                                                                                           2 |  
 

Европа на стената 

 

Една от първите теми, която 

разгледахме с младшите 

посланици на Европейския 

парламент в Средно училище 

“Христо Ботев“ гр. Тутракан в 

първите ни общи сбирки от 

сформирането на екипа  беше:  

 

Къде сме ние в обединяваща се Европа? 

 

Цели на проекта   

Първо: да се визуализира географското положение, като се очертават 

граници , столици и национални символи на всяка една от държавите членки на 

Европейския съюз /ЕС/.  

Второ: участниците имат възможност да изобразят националните символи 

на всяка държава членка. 

Трето: очертават се граници на страните от ЕС в определен цвят /при нас в 

синьо/. Може в червен контур да се отрази кандидатките за членство в ЕС. 

Четвърто: изграждане на компетентности за демократична култура у всеки 

ученик, умения за сътрудничество, нагласи за отвореност към културни различия 

и към мненията, светогледа и практиките на другите, отговорност, уважение, 

гражданско съзнание, отговорност, лична ефективност и толерантност към 

многозначността. 

Материали: бои, латекс, четки 

Време за изпълнение: 5 месеца 
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Общи сведения:    

Предложението за рисунка на стена бе прието с голям ентусиазъм от 

училищната общност, а младшите посланици съзадоха проект на картон, след 

което следва изпълнението според размерите на една от стените в коридора. 

Оказа се, че изобразителните изяви на децата са средство за естетическо  

образователно въздействие. Учениците по свой начин отразяват своите 

впечатления, асоциациии и отношение към действителността, като същевременно 

се затвърждават и обогатяват техните знания, умения и навици в  котнекстта на  

темата за основните европейски цености.  

Проектът беше реализиран в рамките на 5 месеца, като основната ценност, 

която бе реализирана, е да ценим културното разнообразие в ЕС. Тя се основава 

на споделено убеждение, че различната културна принадлежност, културните 

вариации, разнообразие и плурализмът на перспективите, на възгледите и 

практиките трябва да бъдат зачитани, уважавани, оценявани и грижливо пазени. 
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