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  ОТЧЕТ 

за изпълнението на дейностите  

по проекта през 2017/2018 учебна година 

в  СУ „Христо Ботев“, град Кубрат 

 

 През 2017/2018 учебна година по проекта “Our School, Our Playground“ 

активно работиха 10 учители с различни специалности: английски език, 

информационни технологии, биология, музика, история и география. В 

организираните събития за популяризиране и разпространение участваха още 

шестима членове на колектива.  Учителите са потребители на платформата 

eTwinning и са публикували мотивационно писмо и представяне в проектното 

пространство. Като част от дейностите през изтеклата година, участниците 

създадоха 5 методически разработки, в които представиха идеите си за 

използване на игри в процеса на обучение. Учители по английски език описаха 

и споделиха методология за прилагане на играта Who?When?Where?  и 

авторски флаш-карти за обогатяване на речниковия запас. Учители по 

информационни технологии и по биология създадоха авторска настолна игра 

с зар и въпроси, чрез които да се проверят знанията на учениците по конкретни 

теми. В часовете по информационни технологии учениците усъвършенстват 

уменията си за безопасно поведение в интернет чрез играта SaferInternet и 

разширяват знанията си чрез участие в световната инициатива „Часът на 

кодирането“. Учителите по история и география, подготвиха и пробираха 

сценарий за училищно състезание „Няма време“. Участваха отбори с ученици 

от 5. и 6. клас. За целите на обучението по музика и човекът и природата бяха 

използвани игри като „Разпознай музикалния инструмент!“, „Какво съм аз?“ и 

„Бърза поща“. Много от учителите създават собствени ресурси за целите на 

обучението чрез платформите  ”LearningApps“, ”Kahoot!”  и “Quizalize” и 

прилагат игрови модели за оценяване на постиженията на учениците. 

Нашето училище беше домакин на втората международна проектна 

среща в периода 13 – 15 март 2018 г. на тема „Игрите в обучението по 

природни науки“. В срещата участваха 13 учители от седемте партньорски 

училища. Програмата включваше посещения на учебни часове и споделяне на 

опит за прилагане на игрите в обучението на учениците от целевата група 7-14 

години. Беше организирана демонстрация на интересни и полезни игри от 

https://learningapps.org/
https://kahoot.it/
https://www.quizalize.com/
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гостите – учители с участието на българските ученици. Участниците в срещата  

направиха представяне на традиционни или популярни игри, които използват 

в учебната работа и споделиха добри практики. Беше представена карта на 

предстоящите дейностите за постигане на целите на проекта. По време на 

домакинството ученици от 5., 6.  и 11. клас представиха авторски пиеси на 

английски език, с които са участвали на национални състезания.  

 На 1 юни 2018 г. организирахме училищен празник „Часът на игрите“, в 

който се включиха  ученици от 5. и 6. клас. В отборната състезателна игра 

„Знаем и можем“  учениците демонстрираха знания по природни науки, 

английски език, история и география. За участниците бяха организирани 

игрите „Бърза поща“ /за проверка на знания по биология и умения за работа в 

екип/ и „Туистър“ /с въпроси по география/. Учениците участваха и в забавни 

спортни игри като „Скачане с чували“ и „Кой е лидерът на танца“. Сценарият 

на празника ще бъде споделен с партньорски училища и колеги от общинските 

училища.  

В проектните дейности на училищно ниво участваха повече от 100 ученици. 

Имаме ученици от целевата група, които се обучават да използват eTwinning 

платформата. Четвъртокласници и петокласници, под ръководството на своите 

учители по английски език, си размениха писма с учениците от партньорските 

училища. 

На 7.06.2018 г. по време на ежегодния Панаир на науката, който се 

провежда в нашето училище за ученици от общината, участници в проекта 

направиха демонстрация на игрите, които са играли по време на учебните 

часове през годината. Голям интерес сред гостуващите ученици предизвикаха 

пъзелите, заредени на учебните таблети. На гостите бяха раздадени печатни 

материали с правила и информация за някои от прилаганите игри и сувенири 

от програмата Еразъм+. 

 

М.Радева 

  

 


