
“Developing literacy and language skills of students” 

„Развиващо ограмотяване и езикови умения на учениците“ 

 

 В този проект участват пет държави-партньори: Италия,България, 

Полша, Турция и Португалия. 

 Целите на проекта са да се увеличи културния обмен между 

държавите, да се запознаят учениците в начален и прогимназиален етап с 

културните ценности и исторически особености на всички държави, да се 

посетят училища и открити уроци, да се представят митове, легенди и 

приказки като пиеси на английски език, да се посетят музеи и исторически 

обекти. Важна роля заемат ученици и родители, общественост и медии. 

Развива се интернет-портал eTwinning, facebook  група и лични имейл 

кореспонденции. 

 Първата мобилност се проведе в Италия, гр. Чериньола, през  

ноември 2018 година.  

 

Избрахме лого на проекта, което след конкурс, беше спечелено от 

България. 

Създадохме история за Легенда за София. 



Направихме въпросник, който попълниха учениците от всички 

държави и след 2 дини в края на проекта ще го направим отново, с цел да 

проверим ефективността на всички дейности през двегодишната ни 

работа. 

 

 

 

 



 През  март 2019 година се проведе мобилност в Турция, 

Истанбул. Посетихме училището, исторически сгради, разгледахме 

забележителности. 

Представихме Легенда за мартеницата. Планирахме работилница за 

мартеници при гостуването на учителите в София. 

 

 

 

 



През май месец 2019 година посетихме Полша, гр. Минск 

Мазовецки.  

Посрещнаха ни с училищен концерт, показаха ни открити уроци, 

работилница за кукли, театър с ученици-артисти, техники за работа с глина 

и стъкло. Видяхме много културни забележителности, дворци и музеи. 

Присъствахме на празник на полицията и военните части. Готвихме полски 

ястия и  ловувахме с орли и соколи. 

 

 

 

 



 

 

 

 

През месец октомври 2019 година се проведе четвърта среща в град 

София. 

Родители, ученици и учители съвместно посрещнаха 22 учители от 

Турция, Португалия, Полша и Италия.  

Гостите  бяха посрещнати тържествено с кратка програма в 52.ОУ 

„Цанко Церковски”. Наблюдаваха открити уроци, посетиха Боянска църква 

и Национален исторически музей. Разгледаха Велико Търново, Рилски 

манастир и центъра на  град София. Участваха в работилници за гривни и 

мартеници, както и за изработка на книгоразделители с българска шевица. 

Учениците от 4.В клас представиха пиесата”Дядо и ряпа” на английски 

език. 



Гостите получиха подаръци с традиционни български символи и си 

тръгнаха удовлетворени и пълни с нови впечатления. Показаха го и 

резултатите от анкетата, която попълниха. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


