
Секторна програма Коменски
Международен образователен 

проект

Шансове за Европа  - възобвновяеми и 
алтернативни източници на енергия



Цели на проекта
• Запознаване с  възобновяемите и 

алтернативните източници на 
енергия в различните европейски 
страни

• Посещение на фирми, свързани с 
производство и разпространение 
на соларни панели и 
ветрогенератори

• Професионално ориентиране на 
учениците – нови професии, 
свързани с алтернативните 
източници на енергия

• Практически упражнения, 
свързани с формиране на 
различни умения



Партньори

• Staatliche Regelschule “Wilhelm Hey” 
Ichtershausen   

• Средно общообразователно 
училище 

“Гео Милев” Варна

• Gimnazjum im. Papieza Jana Pawla II 
w Wysokiem   



Област 
Тюрингия

Германия

Ихтерсхаузен



Първа работна среща в училището –
координатор на проекта

10 – 16 октомври   2012



Вилхелм Хей



България в голямото европейско 
семейство





Учителска стая 



Кабинет по физика



Кабинет по информатика



Кабинет по музика



Екип на учителите от трите страни



Цели на първата работна среща

• Запознаване на екипите от трите страни

• Изработване на колажи за страните и 
училищата участнички в проекта

• Посещение на фирма BOSCH - запознаване 
с производствения цикъл за соларни 
панели и различни професии

• Изготвяне на презентации от учениците за 
производството на соларни панели



• Практическо 
упражнение в две части:
- Сглобяване на соларно 
колело и соларно цвете
- Изработване но 
фотоклетка

Посещение на ПАВЕЦ на
река Заале

Изготвяне на 
информация от учениците 
за производствения цикъл 
и значението на ПАВЕЦ   



Представяне на страните



Представяне на проекта пред 
ученици , родители и институции



Откриване на работната среща 



Соларни модели, 
изработени от ученици 



Посещение на фирма BOSCH



Изработване на 
постер за 

производствения 
цикъл и професии  

във фирмата

Aufgabenstellung 1



Изработване на соларно 
колело и фотоклетка 



Посещение на ПАВЕЦ

на река Заале





Aufgabenstellung 2 
Информация за посещението на ПАВЕЦ

• Незабравимо преживяване от  първата работна среща по проекта Комениус ще остане 
посещението ни на ПАВЕЦ ( помпено акумулаторна водноелектрическа централа) 
Хоеварте 2. След едночасово пътуване през красиви, добре поддържани немски 
градове и села, на фона на живописни, есенни пейзажи пристигнахме пред 
информационния център на ВЕЦ-а.
С филм и беседа ни запознаха с историята и значението на централата. ПАВЕЦ. 
ХОЕВАРТЕ 2 е част от ВЕЦ-овете на каскада – ЗААЛЕ.Тя е пусната в действие през 1966 г. 
и за времето си е най-голямата в Европа. Централата разполага с 8 помпено –
акумулаторни съоръжения с обща мощност 320 мегавата и е най-мощната от всички 
ВЕЦ-ове на река Заале. Горният и басейн е изкуствен, без естествен приток. За долен 
басейн се използва язовир Айхихт.

• По огромно съоръжение от осем тръби с диаметър 2,5 м и височена – 650 м водата се 
спуска от горния басейн до турбините в машинното хале, в подножието но хълма. 
Произведената електрическа енергия се отвежда посредством далекопровод до 
трансформатора в Ремтендорф.

• Водата – символ на живота!
• С отказа от ядрена енергия, нейното значение като енергиен източник все повече 

нараства.Пред нас сега стои въпросът: Как да съхраним всяка капка и използваме 
нейната сила?

• Тук в област Тюрингия чрез каскадата Заале, състоящя се от 5 язовира, разположени на 
различна височина по горното течение на реката и изградените към тях ПАВЕЦ е 
намерено най-доброто решение.



Екскурзия в Арнщат



Ерфурт – исторически ,културни и 
природни забележителности



Дрезден –исторически, културни и природни 
забележителности



Замъкът Пилниц



Работната среща отразена в 
германските медии



От workshop – музика,танци,
песни и спорт



На прощаване!



На път за България ! 


