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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Христо Ботев”  
  7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1, 

www.soukubrat.com   

Съдържателен отчет 

за участие в международна среща по проект „Our School, Our Playground“ 

KA2, Erasmus+, № 2017-1-EL01-KA219-036230_2  

Трите имена на участниците  в 

срещата 

Майя Николова Радева 

Марина Стоянова Йорданова 

Тема  „Дигиталните игри в класната стая“ 

Работен език Английски език 

Страна на провеждане  Гърция 

Продължителност на срещата 20-23 ноември  2017 

 

1. Тема на срещата: 

„Дигиталните игри в класната стая“. На срещата се обсъдиха възможностите за 

прилагане на дигиталните технологии при създаване на образователни игри, чрез които 

да се повиши мотивацията и да се подобрят учебните резултати на учениците. 

Координаторът на проекта  представи конкретни дигитални приложения за създаване на 

игри-викторини, чрез които се проверяват знанията на учениците. Проектната среща в 

начално училище №11 в Халандри, Атина се проведе от 21.11 до 23.11. 2017 год. В нея 

участваха 16 координатори и учители от всички партньорски училища от България, 

Турция, Гърция, Кипър, Полша, Испания, Италия и Румъния. 

2. Цели на срещата:  

 Представяне на партньорските училища и училищните екипи, работещи по 

проекта; 

 Провеждане на дискусия за поставените от проекта цели и очакваните резултати; 

 Обсъждане на механизмите за оценяване на напредъка и пътищата за 

комуникация; 

 Разпределяне на задълженията между партньорите за поддържане на уебсайт, 

блог, e-twinning-пространство и натрупване в подходящ форма на материалите от 

училищните дейности и международните проектни срещи. 

3. Дейности по време на международната среща:  

Посещението в училището-домакин: 

 гостите се срещнаха и разговаряха с учениците от целевата група и техните 

класните ръководители;   

 присъстваха на спектакъл от разнообразни спортни дейности; 

 присъстваха в учебни часове по музика и драма. 

 участваха в урок с приложение на дигитални игри – викторина с исторически 

въпроси, създадена в сайта“Kahoot”; 

 Работни сесии:  
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 Координаторът на проекта даде предложения за разпределяне задачите между 

партньорите във връзка с координирането на дейностите и събирането на 

данните;  

 Партньорите представиха училищата и учителите, участващи в проектните 

дейности; 

 Екипът от училището от Турция предложи оформлението и менюто на 

уебсайта на проекта (Турция);  

 Италианският екипът представи възможностите на „Twin Space“ за 

публикуване на продуктите на проекта, онлайн чат между учениците; 

Демонстрираха създаване на акаунти за учители и ученици; 

 Румънския екип представи формата на анкетите за оценяване на напредъка, 

бяха уточнени  сроковете за изготвяне на докладите от всяко училище; 

 Българските участници представиха идеите за  функциониране на блога за 

учителски и ученически публикации и коментари; беше направена 

демонстрация за създаване на нова публикация; 

 Определяне на конкретните задачи за следваща проектна среща, която ще се 

състои през месец март 2018 г. в Кубрат; 

 Дискусия:  

 Участниците обсъдиха вида на игрите, които ще се подбират и създават като 

продукт на проекта.  

 Беше споделено мнение, че трябва да се отдели внимание на традиционните 

игри и те да се представят на учениците от другите държави; 

 Участниците се обединиха около мнението, че освен дигитални игри, на 

учениците трябва да се представят настолни игри, които да развиват 

мисленето и творческия им потенциал;  

За гостите беше подготвена богата културна програма с посещение на Акропола и 

историческия музей към него. 

4. Разпространение на информацията и опита след приключване на  

срещата. 

Резултатите от срещата, както и всички материали бяха споделени с 

учителите от проектния екип. Участниците подготвиха статията за местната 

преса. 
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Майя Радева  

Марина Йорданова  


