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Партньори: 1) Машинно техническо училище, гр. Осиек, Хърватска;
2) Промишлено училище “Дери Микса”, гр. Сегед, Унгария; 3)
Професионално училище, гр. Сторд, Кралство Норвегия; 4) Цесиска
професионална гимназия, гр. Цесис, Латвия; 5) Училище “Отец
Станислав”, гр. Вадовица, Полша; 6) Гимназия по изкуства ”Усти на
Орлици”, гр. Усти на Орлици, Чехия.
Цели на проекта:
Да се създаде машина, която пакетира и претегля бисквити.
Партниращи училища от различни европейски държави да извършват
дейности от приготвянето на техническите чертежи и модулите на
машината до дизайна на рекламните материали.
За да се осъществи това, работата в екип е от изключително значение.
Всяка стъпка и детайл е от значение за постигането на общата ни цел.
Значение на проекта:
1) Това е действителен план за продукция и продажба на конкретен
продукт, за който има търсене. Продуктът ще се ползва от всички
училища-партньори.
2) Учебните институции имат възможността да разширят вътрешноевропейските си отношения.
3) Увеличават се познанията на учениците по принципите на
здравословно хранете и безвредно за околната среда производство.
4) Като резултат, участниците получават по-широк поглед и добра
подготовка за работата в чужбина или в групи с хора от различни
държави.
Дейности:
Пакетиращ модул (захранване, претегляне, пакетиране, етикиране);
Здравни и хигиенни стандарти; Интернет сайт; Ръководство за работа
на английски език; Учебник с упражнения за ученици; Лого; Флаер и
презентация на проекта; Оценка, маркетинг; Дизайн на пакета и
етикета.
Очаквани резултати:
За учениците:
Повишаване увереността, установяване на трайни контакти,
разширяване на общата култура, разбиване на стереотипите
и предразсъдъците чрез изучаване на историческите връзки
между държавите-партньори.
За учителите:
Опит в организирането на проект на европейско ниво,
увереност и предприемчивост. Нови методи на преподаване
и организиране на учебен процес.
За гимназиите по проекта:
Обмяна на опит и идеи, реклама.

