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Едно от най-важните екологични 

предизвикателства пред модерния свят е 

как да се подобри качеството на живот без 

да се вреди на околната среда и на 

бъдещите поколения. Този въпрос се 

отнася за бъдещето на Европа и на цялата 

планета.  

 

Затова ние – ученици, учители и 

родители от България, Испания, Литва, 

Полша, Румъния и Турция се обединяваме 

около този проблем и ще работим по проект 

„Да спасим Земята, за да я има и утре” – 

2014/2016г. по европейската програма за 

образование, обучение, младежки дейности 

и спорт „Еразъм+” - Учене през целия 

живот.  

 

Ресурсите на Земята са лимитирани. 

Факт е, че те ще бъдат изчерпани един ден.  

Важно е хората на научат как да 

балансират своята консуматорска 

активност, за да оставят приветлива 

природа за бъдещите поколения.  

 

Ние ще развием изследователският 

потенциал на учениците, ще им 

предоставим възможност да извършват 

научни изследвания в областта на 

физиката, химията, биологията и ще 

повишим обществената им осведоменост 

относно прекомерните потребителски 

навици.  

 

Нашата цел е да се осигури лесна и 

стимулираща среда, която да насърчи 

научното любопитство и да помогне на 

нашите ученици да развият способности, 

които ще им помогнат да намерят решения 



 

 

на предизвикателствата на бъдещето и да 

станат отговорни и независими възрастни.  

 

Чрез работа в екип и работни техники, 

използвани по време на работата по 

проекта, учениците ще придобият 

увереност в творческия си потенциал, ще 

развият способността си да работят в екип, 

ще подобрят своите умения за комуникация 

на чужд език.  

 

 

 

One of the most important environmental 

challenges in the modern world is how to 

improve the quality of life without damaging 

the environment and without harming the 

future generations. This question concerns the 

future of Europe and of the entire planet.  

 

We – students, teachers and parents 

from Bulgaria, Spain, Lithuania, Poland, 

Romania and Turkey unite around this issue 

and will work "Save the Earth - to be here 

tomorrow!" 

 

The amount of resources on the Earth is 

limited. It's a fact that existing resources will 

end one day.  

 

It is necessary for people to learn how to 

keep their consumption level balanced in order 

to leave life-friendly environment for the future 

generations.  

 

We will develop the students’ research 

potential, initiate and carry out research 

demonstration activities in the fields of 

physics, chemistry, biology and we will raise 



 

 

public awareness about excessive 

consumption habits.  

 

Our aim is to provide a friendly and 

stimulating environment, to encourage 

scientific curiosity and make our students 

develop abilities which help them find solutions 

to the challenge of the future and become 

responsible and independent adults .  

 

Through teamwork and working 

techniques used during the project students 

will gain confidence in their creative potential, 

develop their ability to work in a team, improve 

their abilities to communicate in a foreign 

language. 


