
  

 

 

Дейности по проект 
 

I’m environment 
 

на програма ERASMUS +  
 

през учебната 2020/2021 година 
 

 

 

1. Формиране на екип за работа по проекта (м. септември 2016 г.) (дейност P1) 

Беше организирана работна среща за учители от 52 ОУ, на която бяха разяснени 

целите и задачите на проекта, бяха представени партньорите и се сформира екип от 8 

учители. Информацията беше представена и пред ученици от 4, 5, 6 и 7 клас, голяма част 

от тях изразиха желание и готовност да се включат. 

2. Работна среща на координаторите, онлайн, Google Meet (01.10.2020 г.)  

Срещата беше за запознаване на координаторите и съставяне на план за 

дейностите до края на календарната година. Бяха обсъдени обстановката в държавите, 

начина по който се осъществява учебния процес и трудностите, които бихме срещнали 

при дистанционна работа по проекта.  

3. Обявяване на конкурс за изработване на лого на проекта  (октомври 2020 г.) 

(дейност P2) 

С активното участие на нашият учител по изобразително изкуство г-жа Евелина 

Катерова  учениците представиха своите идеи за лого на проекта. Проведе се конкурс, в 

който участваха учениците от 4, 5 и 6-ти клас. Проектите бяха качени на страницата в 

eTwinning. С гласуване беше избрано българското предложение за лого на проекта. 

В гласуването между държавите (на http://www.tricider.com/) спечели логото 

предложено от Италия. 

4. Подготовка на 2 презентации – една, в която се представя училището и втора, 

в която се представя държавата  (октомври 2020 г.) (дейност P3) 

http://www.tricider.com/


Учените от 6 клас направиха чудесни презентации, в които представиха нашето 

училище и страната ни – традиции, обичаи и интересни места. 

Заснеха и кратко видео на англйски език, в което представят училището ни 

(https://www.youtube.com/watch?v=a2aVkkC0e4g) 

С помоща на учителите по английски език всички материали бяха преведени и са 

качени на страницата в eTwinning.  

5. Подготвяне на стена/кът на проекта (октомври 2020 г.) (дейност P3) 

Тематично беше аранжирана стена, на която да се представят дейностите по 

проекта, като така се информират всички учители и ученици в 52 ОУ "Цанко 

Церковски", за развитието на работата по проекта. Еразмус стената се намира в 

централното фоайе и е достъпна и за всички външни посетители в училището, които 

също могат да се запознаят с работата на екипа. 

6. Дневник на храната (октомври 2020 – януари 2021 г.) (дейност P4) 

Учениците, които участват в проекта си създадоха „Дневник на храната/ 

храненето”, в който записваха за период от 4 месеца (октомври - януари) своите 

хранителни навици и разсъждения по темата за правилното хранене. Това беше 

съпроводено с изнасянето на уроци и беседи за здравословното хранене и 

хранителните ни навици. 

Всяка от партньорските страни подготви материал по темата, който е обобщен и 

качен на  eTwinning.  

7. Здравословно хранене и хранителна пирамида (октомври 2020 – януари 2021 

г.) (дейност P5) 

В часовете по природни науки и час на класа се проведоха дебати по темата за 

здравословното хранене и вида на хранителните пирамиди. Бяха съставени различни 

табла и пирамиди, които съпоставят хранителните навици на обществото и типичните 

продукти, които консумираме. Проведени бяха и състезателни игри по темата в Kahoot. 

8. Io sono inverno – „Аз съм зима” (декември 2020 г.) (дейност P6) 

Учениците от различните държави се запознаха, като написаха и си размениха 

писма със снимки и рисунки на тема „Аз съм зима”. Тези писма са първите от поредица 

„сезонни” писма, с които децата ще разкажат на своите връстници за сезоните в своя 

роден край и традициите, свързани с тях. 

Голяма част от писмата са качени в eTwinning. 

9. Работна среща на координаторите, онлайн, Google Meet (17.12.2020 г.) (дейност P7) 

https://www.youtube.com/watch?v=a2aVkkC0e4g


В хода на срещата бяха обсъдени и анализирани извършените до момента 

дейности по проекта. Бяха обсъдени трудностите и дадени препоръки от главния 

кооординатор Италия за подобряване на работа и комуникацията помежду ни.  

10. Представяне на традиционна рецепта (декември 2020 г.) (дейност P8) 

Времето на изпълнението на тази дейност съвпадна с дълъг период на 

дистанционно обучение. Ето защо учениците готвиха в домовете си, с помощ от майки 

или баби и представиха различни традиционни български рецепти.  

Материалите са качени в eTwinning. 

11. Работна среща на координаторите, онлайн, Google Meet (03.02.2021 г.) (дейност P9) 

Бяха обсъдени и отчетени извършените дейности до момента. Беше разработен 

въпросника, който е заложен в дейност Р10 – за земеделието в миналото и днес, и 

връзката на днешния човек със земята. 

12. Въпросник за земеделието в миналото и днес (февруари – март 2021 г.) (дейност P10) 

Създадения на работната среща общ въпросник беше разпространен сред 

учениците от нашето училище, които с помощ от своите родители, баби и дядовци го 

попълниха. Учените от начален етап обогатиха дейността, като проведоха 

интерактивен урок по немски език (с учител г-жа Светла Иванова) за растенията и 

домашните животни във фермата. Състезаваха се и като редиха тематични пъзели и 

много се забавляваха.  

13. Io sono spimavera – „Аз съм пролет” (март 2020 г.) (дейност P11) 

Вторите тематични писма, които си размениха учениците бяха на тема „Аз съм 

пролет”. Нашите ученици разказаха за своите пролетни навици и част от писмата са 

качени в eTwinning. 

14. Градинари  (март  - май 2020 г.) (дейност P12) 

В тази дейност учениците сами създадоха и се грижиха за цветна градина в двора 

на училището ни, засадиха саксийни цветя и лехичка с ягоди. Практическата работа в 

двора и градината беше удоволствие и всички изразиха желание да продължат и 

занапред  да се грижат за растенията.  

15. Работна среща на координаторите, онлайн, Google Meet (09.03.2021 г.) (дейност P13) 

Главния координатор – Италия направи мониторинг  на дейностите до момента. 

Беше обсъдена пандемичната обстановка – в част от училищата, включително в нашето 

учениците започваха присъствени занятия. Това подпомогна и улесни работата по 

проекта. 

 



Беше взето решение вместо писма „Аз съм лято” учениците да подготвят и да си 

разменят пощенски картички, които представят интересни туристичеки и културни 

места в държавите. 

16. Дейности посветени на Денят на Земята ( април 2021 г.) (дейност P14) 

По повод Денят на Земята (22 април) в училището ни се организираха различни 

изяви – акция по събиране на хартия за рециклиране, изложба посветене на опазването 

на околната среда и грижа за планетата, открит урок за възобновяемите енергийни 

източници. Учениците от 6 клас подготвиха и представиха пред по-малките ученици две 

пиеси посветени на проблема за замърсяване на планетата Земя. С помощта на колегите 

по английски език пиесите бяха преведени и заснети.  

Материалите са качени в  eTwinning. 

17. Фотоконкурс „Аз съм околната среда” ( май 2021 г.) (дейност P15) 

Учениците от всяка държава направиха снимки на околната среда – растения, 

животни, природни обекти, които са ги впечатлили при разходка/излет в природата. 

Организирахме фотографска изложба с най-добрите снимки. 10-те най-харесвани 

снимки изпратихме на партньорите от Австрия, които ще подготвят общ дигитален 

фотоалбум. 

Всички снимки и материали са качени в eTwinning. 

18. Пощенски картички представящи популярни туристически дестинации в 

партньорските държави ( април 2021 г.) (дейност P16) 

Вместо писмото „Аз съм лято” учениците изготвиха и изпратиха до своите 

приятели пощенски картички на популярни места и курорти в България. 

Материалите са качени в eTwinning. 

19. Работна среща на координаторите, онлайн, Google Meet (19.05.2021 г.) (дейност P17) 

Отчетени бяха дейностите през първата проектна година. Беше поставен въпроса 

за неосъществените мобилности и какви биха били възможностите да се реализират 

през следващата година. Беше взето решение всяка държава да отправи запитване към 

своята национална агенция за възможните „сценарии” за продължаване на проекта.  

20. Отчитане на първата проектна година в 52 ОУ (юни 2021 г.)  (дейност P18) 

В края на първата проектна година екипът от 52 ОУ, който работеше през 

годината по проект I’m environment  отчете извършените дейности. Бяха обсъдени 

активностите на учениците и планирани нови за предстоящата учебна година. 

 



21. Работна среща на координаторите, онлайн, Google Meet (23.06.2021 г.) (дейност P17) 

Бяха обсъдени отговорите от националните агенции на отделните държави за 

перспективите за продължаване на проекта при динамичната обстановка в Европа. Към 

момента не е възможно да се вземе конкретно решение и въпроса остана открит. Ще се 

коментира отново на предстояща среща на 15 септември 2021 г. 
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Директор: Маргарита Димитрова  


