
 

 

ONLINE MEETING 

     

 

27. 05 

Първи ден на международната среща- Започна с представяне на традиционни танци на държавите 

участници- поздрав и изненада за гостите на срещата. Следващата дейност беше представяне на 

училището.  

School  

Част 1: https://youtu.be/gW0tSJMOHlk 

Част 2: https://youtu.be/_fx1EM3TJ4g 

 https://www.youtube.com/watch?v=C3694ySzlwU  

Всичко беше подготвено предварително от участниците. След обяд се запознаха с образователната ни 

система и отговаряха на въпроси за тази дейност. Имаше и дейност за опознаване и денят завърши с 

дискусия за самоусъвършенстването- в контекста на онлайн обучението, срещата и 

епидемиологичната обстановката. 

https://youtu.be/gW0tSJMOHlk
https://youtu.be/_fx1EM3TJ4g
https://www.youtube.com/watch?v=C3694ySzlwU


 

 

 

 

 



 

28. 05 

Втория ден от срещата започна с виртуална разходка из нашия град. 

https://www.youtube.com/watch?v=jyszN_L37mA – Лили Иванова 

https://www.youtube.com/watch?v=kjGCmB5fJ24 

и въпроси свързани с историята, легендите, миналото и настоящето на града. 

След това се проведе онлайн среща с представители на двата университета. Те представиха 

кратки видеа и презентации за университетите и говориха за мотивацията на младите хор за 

учене, самоусъвършенстване и развитие Виртуално посещение на университет 

 

Софийски университет и Медицински университет 

Дейността,която проведохме на 28 май, беше свързана с виртуално посещение на 

университети. 

Медицинският университет беше представен от студентка,която следва медицина в четвърти 

курс. Бях информирана за специалностите в университета,които студентите могат да изберат. 

Научих повече за програмата на студентите,които се обучават в два семестъра за година и имат 

изпити в края на всеки един семестър. Медицинският университет предлага 

бакалавърска,магистърска и докторска степен.Както българските,така и чуждестранните 

студенти трябва да се явят на изпит по Биология и Химия,за да бъдат приети в Университета. 

Освен това научих за АСМБ(Асоциация на студентите-медици в България) и за Студентския 

съвет на Медицински университет-Варна,който е най-активен в България. 

Материалите за Софийския университет бяха представени от студентка по право във втори 

курс.Бях информирана за историята на Първото българско висше училище(1888), което е най-

престижното на Балканите. Презентацията ме информира за факултетите в Университета,за 

Университетската библиотека,която е най-голямата научна библиотека в България и залата за 

тържествени събрания и церемонии-Аула(символ на Софийския университет).в различни 

области.  

                                                                                                                                           Сибел Хасан- 11 а 

https://www.youtube.com/watch?v=jyszN_L37mA
https://www.youtube.com/watch?v=kjGCmB5fJ24


След кратка обедна почивка наблюдавахме урок по химия- опити и се запознахме с основните 

умения, необходими за работа в кабинет по химия и биология. 

https://youtu.be/k4oG4PWZllU 

https://youtu.be/wNdRpsYwZ8o 

https://youtu.be/WdsGUo37VxE  

Наблюдение на урок/ практическо обучение по химия/ 

Дейността започна с едно общо видео за опитите и учебните  експериментите в училищната 

лаборатория. Последва информация за  трите основни типа научни предмети в българското 

училище- Химия, Биология, Физика. След това се говори за правилата в лабораторията, които 

учениците трябва да спазват. Следва информация за подготвените  проектите на учениците от 

9 а клас за киселото мляко като продукт и неговата структура. Следваинформация за 

глицерола, където се разглежда неговата структура и значение в козметичната и хранително-

вкусовата промишленост и за процесът, които ще бъде наблюдаван в следващото видео. Към 

края на видеото се представя друга презентация с допълнителна дейност, отнасяща се за 

среброто или по точно до това, как точно може да бъде изчистено с няколко прости стъпки. 

След което се обяснява свойството на алуминиевото фолио да почиства среброто. Последното 

което се споменава в презентацията е за важността на pH във бутилките с вода. В следващите 

две видеа се представят нагледно проектите на учениците. В началото  на първият клип имаш 

снимка на лактобацилиус булгарикус намиращ се в киселото мляко. Експериментът е свързан 

с намирането на скорбяла в киселото мляко, като резултат от четирите проби, разбираме, че в 

млечната плодова напитка има наличие на нишесте. Второто е за откриване на глицерол в 

козметични продукти, като се наблюдава мастилено син цвят с епруветките. След представяне 

на експериментите следва тест, свързан с наблюдаваните опити и резултати. Голяма част от 

участниците дават верни отговори, което говори за интерес и внимание към дейността. 

                                                                                                                                              Петя Тодорова- 11 а 

 

Последната дейност за деня беше за запознаване с българската култура, традиции, ястия и език. 

Научихме нашите гости на някои от най- използваните думи и изрази, необходими при  

посещение на България. 

 

Денят приключи с проверка на знанията по езика. 

https://youtu.be/k4oG4PWZllU
https://youtu.be/wNdRpsYwZ8o
https://youtu.be/WdsGUo37VxE


 

 

 

 

 

31.05 

Денят започна с презентация, подготвена от турските ни партньори на тема- Ефективни начини 

за учене. Те представиха идеи как да си организиран, как да подредиш приоритетите си, как да 

планираме дейностите си за деня и как да намерим начин да е фокусираме повече в това, което 

харесваме. Следващата презентация, подготвена от полските ни партньори беше на тема- 

Управление и плануване на времето. Някои от начините представени ни днес са: да направим 

план за деня; да се концентрираме върху спешните и важни неща за деня. Представиха ни и 

техники свързани с организиране на времето. 

 

 

Втората ни дейност беше семинар за емоционалната интелигентност на работното място. Лектор 

от Турция ни беше MSc Çağla Fırat. 



 

 

 

В понеделник, третия ден от нашите онлайн срещи, втората дейност, която беше от 11:00 до 

11:50, нашите  турски партньори бяха поканили психолог,  Чаала Фърат,  която ни представи 

презентация по темата емоционална интелигентност на работното място и защо е важна. 

Първоначално тя започна да ни обяснява какви са емоциите,  че те  ни карат да забелязваме 

дали сме в опасност и по този начин можем да се защитим и също така трябва да ги 

контролираме. Тя даде пример, че ако имаме проблеми, особено на нашето работно място, 

емоционалните интелигентни хора знаят какво трябва да направят и как да се регулират, те 

също така знаят как да изразят себе си и в неработно време. Според науката емоционалната 

интелигентност е по-важна от нашето IQ. Последва разказ за това, че емоционалната 

интелигентност има четири умения - самосъзнание, саморегулация, емпатия и социални 

умения / взаимоотношения и след това обясни всяко от тях какво означава. След това тя ни 

даде упражнение - да затворим очи, да поемем дълбоко и релаксиращо дъх и да накараме 

гръдният ни кош  да е неподвижен и по този начин да се отпуснем. Тогава тя обясни третото 

умение за емоционална интелигентност - по-задълбочено-емпатия (съпричастност) и че има 

три вида. Беше интересно, че тя ни запозна с разликата между съчувствие и съпричастност 



чрез  подготвено от нея видео. Накрая  завърши презентацията си, като обясни предимствата 

на емоционалната интелигентност, значението на емоционалната интелигентност на 

работното място и стратегиите свързани с подобряването и на работното място.  

 

                                                                                                                                       Есра Фикретова- 11 а 

 

Дейностите след обяд започнаха със среща с успяла личност. Наш гост беше Билгер Яхов, който 

работи в една от големите IT компании в страната ни- IT company- „Resolute software” 

 

 

 

 

 

 



В понеделник, третият ден от нашите онлайн срещи, дейностa, която беше от 13:00 до 13:50, 

беше подготвена от български ученици и учители. Поканихме софтуерен инженер на име 

Билгер Яхов, който разказа за своя опит в кариерната си ориентация и как е достигнал високо 

ниво на успех в кариерата си в ранна възраст. Първоначално той ни каза, че е получил 

основната си степен в Кубрат и е отишъл да получи гимназията в Русе. Там той беше преминал 

високоинтензивно обучение по математика и информационни технологии, което го 

вълнуваше да се развива в областта на ИТ. След дипломирането си заминава за Холандия, 

където започва да учи софтуерно инженерство. Докато учи и посещава своите класове, той 

също започва работа на непълно работно време в ресторант, за да има пари за университета 

и наем. След известно време, когато беше студент от втора година на софтуерен инженер, той 

намери първата си ИТ работа, която беше същата като тази, която той учи и работи там 6 

месеца. И това, че работата по време на обучение го научи да бъде трудолюбив и да управлява 

времето си. И след като завършва университет през 2018 г. се завръща в България с 2 години 

практика в софтуерното инженерство и получава място в малка по това време компания за 

софтуерен инженеринг, наречена „Прогрес“. Която се превърна в голяма международна 

компания за софтуерен инженеринг, която сега има 5000 служители. И след разказа му за 

неговия опит, имахме възможността да му зададем няколко въпроса дали е добра работа, 

беше ли стресиращо да бъдеш част от екип и струва ли си цялостната трудолюбивост, за да 

бъде успешен. Беше интересно, защото научихме за тайните, за да имате успех в неговата 

работна област, които трябва да научите от грешките си, да бъдете трудолюбиви, никога да не 

губите мотивацията си и да сте добри в работата в екип. И също така, че ключът към успеха е 

да се разбирате добре с хората. 

                                                                                                                                       Хасан Сюлейман - 11 а 

 

Последната дейност за деня беше- използването на онлайн ресурсите в клас.Майя Радева, 

учител по химия и биология в нашето училище, ни представи някой от използваните в часовете 

ресуси и платформи. Някои от тях са book creator и puzzle- educaplay. 

 



 

Участниците имаха възможност да създадат собствени книги и готовите бяха съхранени като 

продукт от проекта. 

https://bookcreator.com/ 

https://www.educaplay.com/learning-resources/9443089-concepts.html 

https://www.educaplay.com/learning-resources/9391360-chemistry.html 

           Наблюдение на урок /използване онлайн ресурси в клас / 

Дейността започна с  разяснение по темата за онлайн обучението. Представени ни бяха някои 

от основните платформи използвани през дигиталното обучение. Първата е Европейска 

образователна зона за която се описва най-важното. Изброени бяха основните точки, в които 

Европейския съюз подпомага  образованието и подготовката за него. Последва статистика, 

която показа промените настъпващи в образованието в света. Цитирани бяха няколко 

твърдения на Световния Икономически Форум за промените, които Ковид- 19 е довел. В 

таблица за представени въздействията от пандемията не само върху обучението, но и в 

икономиката. Един от факторите за успешно учение е контактът, който да бъде запълнен с 

ефективни обучителни методи. Представи се статистика от 2020 година в която се представя 

броя на учещите се, който имат въздействие от затварянето на училищата. Последва 

обобщение на данни , като най-притеснителен е увеличения брой на напуснали училище. 

Предпоследния слайд представи няколко съвета на Програмата за интернационално 

ученическо оценяване свързани с развитието на уменията на ученика не дотолкова в 

наизустяването, а до това да бъдат креативни. Последният слайд представя съвременното 

образование в една кръгова диаграма съдържаща основните понятия. В друга презентация 

учителката по химия представи две програми. Първата програма с име: Създател на книга 

привлече вниманието на участниците и много ученици създадоха своя книга с различна 

тематика. Другата програма е Откриване на думата в пъзел като всеки участник трябваше да 

намери 8 думи за най-кратко време и след като приключат да пратят екранна снимка на 

резултатът. Няколко участника качиха резултатите си в платформата. 

                                                                                                                                     Петя Тодорова- 11 а 

 

 

 

https://bookcreator.com/
https://bookcreator.com/
https://www.educaplay.com/learning-resources/9443089-concepts.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/9443089-concepts.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/9391360-chemistry.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/9391360-chemistry.html


01.06. 

Денят започна с презентация, изготвена от Румънските ни партньори, на тема „Уменията на 21 

век“. Представени ни бяха някои от тях, като- критично мислене, умения за решаване на 

проблеми, IT грамотност, технологична и медийна грамотност. Някои от най- обсъжданите 

умения бяха отговорност и лидерство. Имаше и част за отговор на въпроси и обсъждане в която 

се включиха голям брой ученици. 

 

Следващата дейност също беше с практическа насоченост. Ученици от България бяха подготвили 

описание на професии и другите участници имаха за задача да слушат и да се опитат да познаят 

описаната професия. 

След обяд започна с видео, подготвено предварително от ученици от 11 клас, във вид на 

интервю и показване на 3 различни центъра за социални услуги. Посетените центрове бяха: Дом 

за стари хора в Тертер; Център за социална помощ; Дневен център. 

https://www.youtube.com/watch?v=zciDzyrp2Z0&t=169s     

 https://youtu.be/XSRPjtG5y-8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zciDzyrp2Z0&t=169s
https://youtu.be/XSRPjtG5y-8


 

 

 

През последния месец аз и моите съученици посетихме три социални центъра. Там научихме 

някои нови неща за социалните работници и техните отговорности.  

Първият  социален център който посетихме се нарича ,,Център за обществена подкерпа’’. Там 

разговаряхме с един от социалните работници и с един от ерготерапевтите. Те ни разказаха 

накратко за работата си. Центърът за обществена подкрепа предоставя разнообразни услуги 

за деца и семейства: психологическо и социално консултиране, помощ и подпомагане на 

децата в справянето с различни проблеми в тяхното развитие и комуникация, подкрепа на 

семействата при осигуряване на добрите им родителски грижи. Имали са различни случаи. 

Образованието, от което се нуждаете, за да работите в тази институция, трае четири години. В 

центъра също има логопеди и психолози. Тяхната работа може да бъде изтощителна 

психически и физически, но в крайна сметка работата им се възнаграждава. 

Вторият социален център се нарича "Дневен център за възрастни с увреждания". Този център 

осигурява ежедневни групови дейности и индивидуални консултации със специалисти за хора 

над 18-годишна възраст с множество увреждания. Целта на екипа от специалисти е да 



преодолее социалната изолация на пациентите чрез различни дейности, водещи до социално 

включване на възрастни хора с увреждания в общността. Екипът включва: социални 

работници, психолози и ерготерапевти. Ерготерапевтите имат три отдела: връзки с 

обществеността, керамика (изработване на фигури от глина) и фина моторика. Третата 

институция, която посетихме, беше старчески дом. Намира се в близост до село, наречено 

Тертер. Домът за стари хора е специализирана институция, предоставяща социални домашни 

условия за възрастни хора, които са в пенсионна възрзаст . Има много зелени площи, където 

те могат да седят и да се наслаждават на слънцето. Има три отделни  блокове, всеки с 

капацитет от 20 души. Говорихме с една от социалните работнички там. Тя ни показа столовата 

и администрацията. Жената, както и останалата част от персонала изглежда се наслаждават 

на работата си. Това се видя от техния положителен и оптимистичен език на тялото и 

изражението на лицето. 

                                                                                                                              Наталия Петрова- 11 а 

 

Последната дейност за деня беше свързана с презентация, даваща информация за професиите 

изброени в посетените социални центрове. Имаше информация за голяма част от професиите, а 

за някои от тях бяха представени кратки филмчета. Денят завърши с отговор на въпроси свързани 

с посетените институции и услугите предлагани в тях. 

 

02.06 

Последният ден на срещата започна с разговор с Билгер Яхов- той представи компанията за която 

работи и отговаря на въпроси на участниците. 

 

 

На 2-ри Юни по училищен проект, говорихме с професионалист от ИТ компания ,,Resolute 

Software”. Първо изслушахме Билгeр Яхов, който ни представи презентация и ни обясни 

отговорностите и процеса на разработване на продукти за обслужването на клиенти. 

След това, дойде нашият ред да зададем въпроси. Обсъдихме какви видове продукти се 

правят в тяхната компания и как поддържат обратна връзка. Въпросите ни бяха отговорени по 

много професионален начин и мисля, че слушателите имаха голям интерес към научаването 

за работа като софтуерен инженер. 



Въпросите ни бяха за изискванията и съвети за работене в такава среда. 

В заключение, научихме че хората трябва да са отворени към нови идей, да имат 

емоционален контрол към себе си за да работят в екип. Да се приспособяват към 

обстоятелства, да се учим от грешките и да ги приемаме като стъпка към нашите цели. И 

винаги да правим повече отколкото сме длъжни, да минаваме нашите граници за постигане 

на най-добри и успешни резултати. 

                                                                                                                                        Виктор Добрев – 11а  

 

Дейностите от 13 до 15 бяха свързани с кариерно ориентиране и насоченост. Участниците 

попълниха тест, свързан с тяхното виждане за кариера в бъдеще, нивото до което искат да се 

издигнат, уменията които искат да подобрят или придобият, заплащането и предпочитанията за 

тип работа и сфера за развитие. След определено време обсъдихме резултатите и дискутирахме 

най- често споменатите професии, умения и условия за работа. 

 

Срещата завърши с въпросник за срещата в Кубрат- мнения, критики, препоръки, и впечатления. 

Отговорите на въпросите бяха дискутирани след приключване на дейността. 



 

 

                                               

КРАЙ 

 

 

 


