
 

 

 

 

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  

Нина Благовестова Цонева 

Тема   “Games and Foreign Languages” 

Работен език  Английски език  

Страна на провеждане   Полша  

Продължителност на срещата  27 - 29 май 2019  

  

1. Тема на срещата:  „Игрите и обучението по чужд език“.  

На работната среща партньорите обсъдиха изпълнените проектни дейности към 

момента и споделиха добри практики. Всички се съгласиха с отличния ефект, който е 

постигнат при прилагането на различните игрови методи в часовете в училище и 

споделиха впечатления и отзиви на учители и ученици. Бяха предложени нови разработки 

на игри, които могат да се употребят с образователна цел  в часовете по английски език, 

биология, география, история и литература. Участниците имаха възможността да тестват 

някои от тях. Бяха предложени варианти на настолни, интерактивни и подвижни игри. 

Обсъдиха се възможности за прилагане на дадена игра в различни учебни предмети чрез 

подходящи трансформации, съобразени с възрастта на учениците, нивото на 

способностите им и интересите им. Възникнаха много нови идеи и предложения за 

затвърждаване на устойчивостта на резултатите от проектните дейности.  

2. Цели на срещата:   

 Приложение на нови игри в обучението по чужд език в основното училище;  

 Отчитане на напредъка на всяко училище чрез презентация на създадените и 

прилагани в обучението игри по различни учебни предмети; 

 Обсъждане на резултатите и дейностите по проекта и дискусия за материалите, 

които ще се включат в наръчника – продукт на проекта: добри практики, които 

включват игрови методи на преподаване по различни предмети и възрастови групи; 

методически разработки на уроци и доклад на учителите за ефективността на 

игрите в образователния процес.  

3. Дейности по време на международната среща:   

От 27.05. до 30.05. 2019 г. в град Катовице-Полша, се проведе финалната среща по 

проект „Нашето училище-нашето място за игра“ на участниците от страните – партньори: 

Гърция, Кипър, Италия, Испания, Румъния, Турция, България и Полша.  Домакините от 

Основното училище-партньор по проекта в Мислув посрещнаха сърдечно гостите с 

приветствие от директора и с представление. Песните, танците и театралния спектакъл 

бяха изпълнени от възпитаниците на училището. Гостите се запознаха с учениците, 

учителите и начина на преподаване в училището. Беше разгледана базата и съоръженията 

в училището. Основното училище в Мислув е частно училище, което се финансира от 

http://www.soukubrat.com/
http://www.soukubrat.com/


местната църковна общност. В него се обучават 130 ученици от 1 до 8 клас, като  в някои 

паралелки има по 5- 6 ученици. В образователната система на Полша предстоят промени и 

двата гимназиални етапа ще се заменят с един. Тази промяна прилича на организацията на 

средното образование, което България имаше досега. 

Работната среща приключи с обсъждане на елементите на финалния отчет по 

проекта и провеждане на заключителните дейности, заложени в плана. Дискутирани бяха 

вариантите за съдържанието на  Наръчника, който ще бъде изготвен като продукт от 

проекта. Обсъдени бяха предложенията за най-ефективните игри, които да превърнат 

Наръчника в полезно методическо помагало за учители в начален и прогимназиален етап 

на обучение.  

Разговорите продължиха и по време на следващите два дни, в които любезните 

домакини бяха организирали културна програма с посещение на град Краков, 

Туристическия комплекс Солна мина Величка и Музеят Аушвиц - Биркенау. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.06.2019 г.  

град  Кубрат      Майя Радева  

Нина Цонева  


