


В продължение на една седмица (17.03-

21.03.2014) ученици от “Проф. Д-р Асен 

Златаров’’- гр.Варна си партнираха с италианско 

училище от гр. Сант'Анатолия ди Нарко.

Регион Умбриа-в сърцето 

на Италия

Регион Варна- перлата на 

Черно море



Проектът  “Млади идеи за Европа” продължи пет дни 

през които, български и италиански ученици обменяха 

идеи за производството на екологично чиста енергия. 

Всеки ден  в 13:00 часа те се включваха в скайп връзка 

и разговаряха в продължение на 30 мин.



Първи ден във Варна

Първия ден българските 

ученици споделиха с 

италиaнците какво знаят за 

родината им.  

Те изработиха постери с 

информация за 

забележителностите, кухнята 

и успехите им в спорта и 

модата.



Първи ден в Италия

Партньорите  от Италия също 

споделиха какво знаят за 

родината ни. Те наблегнаха на 

кухнята, забележителностите и 

известните ни поети  Елисавета 

Багряна и Иван Вазов.



Втори и трети ден

През втория и третия ден, 

варненските ученици получиха 

повече информация за функциите и 

структурата на Еврпейския съюз, и 

по детайлно за проблемите с 

енергетиката в Европа.



Вследствие получената 

информация, те трябваше 

да споделят с какво не са 

съгласни и едновремено с 

това да влязат с ролята на 

лобисти, като предложат 

алтернативни методи.



Техните предложения, бяха: 

задължителната употреба на 

енергоспестяващи уреди, слънчеви 

панели, прилагането на “еко-етикети”,  

електромобили, използването на 

слънцето, вятъра и биомасите като 

източник на енергия.



Същото направиха и 

италианската група. Едно от 

интересните им предложения 

за екологично чиста енергия 

е използването на коноп.



Четрвърти ден

През четвъртия ден, българската група 

беше разделена на отделни партии : 

- червена-по известна като   партията на 

народа (ПНН)

- синя- партията на европейските 

предприемачи (ПЕП)

-зелена партия-бъдеще за България 

(ЗББ)

-неправителствена организация(НПО)

В това число не липсваха и медии 

които отразяваха целия процес на 

работа. По повод на това беше издаден 

и вестник  “Черната овца”.



Денят премина във 

финална подготовка 

за предстоящите 

избори през петия 

ден.



Четвърти ден в Италия

Италианската група също имаше възможност за 

подготвка преди изборния ден.



И тя беше разделена на отделни партии, които 

трябваше да защитят позициите си. Техният 

вестник се казваше “Народна партия”.



Пети ден

На 21.03. във Варна от 11:00 беше поставено начало на дебата 

между отделните партии, всяка от която имаше представител. 

Дебата продължи един час, пред погледа на учители, 

съученици, медии, директора на училището и специалният 

гост – Биляна Раева.



След като приключи оспорвания 

дебата, всички гости имаха 

възможност  да гласуват в 

“Тъмната стая”.  В 12:30 завърши 

преброяването на бюлетините и за 

победител беше обявена синята 

партия (ПЕП) с представител 

Васил Спасов.



Всички участници получиха грамоти за 

участие.



В края на изборния ден, 

учениците от двете страни 

отново проведоха скайп 

връзка от където стана 

ясно, че в Италия е 

победила лявата партия.




