
 

 

Дейности по проект   

Creative Thinking Through Photography 

Erasmus+ project  

през учебната 2020/ 2021 година 

 

1.  First Teacher Meeting (октомври 2020) 

Проведе се първа среща на учителите, участващи в проекта. Учителите 

се запознаха помежду си. След това имаше обмен на идеи и мнения, 

относно проекта, както и педагогическите подходи, които ще бъдат 

приложени на практика. Обсъдихме ситуацията и уговорихме 

следващата среща между учителите, както и онлайн среща между 

учениците.   

Тази среща се проведе чрез интернет платформата Teams. Домакин бе 

училището-координатор.  

 

2. Есен (октомври 2020)  

Дейност, която не е заложена в задачите на проекта. Учениците от 5в, 6а 

и 6в класове направиха есенни снимки. 

 

3. Първи сняг в София (ноември 2020) 

Дейност, която не е заложена в задачите на проекта. Учениците от 4б, 

5в, 6а и 6в класове направиха снимки. 

 

 

4. Second Teacher Meeting (21 декември 2020) 



Проведе се втора среща на учителите, участващи в проекта. Бяха 

представени училищата, уточнихме как ще се проведе състезанието за 

лого на проекта. 

Тази среща се проведе чрез интернет платформата Teams. Домакин бе 

училището-координатор.  

 

5. Р1 Запознаване на учителите и учениците с проекта и изготвяне на 

Erasmus corner. (октомври – ноември 2020)  

 

6. Изготвяне лого на проекта (декември 2020) 

Участие взеха 9 ученици, които предложиха свои лога. Проведено бе 

гласуване в платформата Teams и бяха избрани 5 лога, които да 

участват в надпреварата за лого на проекта. 

 

7. Р1Картички (декември 2020)  

Учениците от 5в клас изработиха електронни картички по случай 

коледните и новогодишните празници,  които изпратихме на нашите 

партньори. 

 

8.  Р3 Информация за проекта (декември 2020) 

На сайта на училището бе качена информация за проекта. 

 

9. Р3 Изготвена бе презентация на училището и кратко видео, с което 

представихме училището на нашите партньори. (декември 2020) 

 

10. Изготвяне на плакат (януари 2021) 

 

11.  My School (януари 2021) 

Дейност, която не е заложена в задачите на проекта.  

Учениците от 5в клас направиха проекти за нашето училище. В час по 

английски език децата описаха снимки като целта бе да използват 

Present continuous Tense.  

 

12.  Описание на интересна снимка, направена от учениците (януари 

2021) 

Дейност, която не е заложена в задачите на проекта.  



Учениците от 6а и 6в клас описаха на английски език интересна 

снимка, която сами са направили. Задачата им бе да използват двете 

минали времена, които изучаваме по английски език – минало просто и 

минало продължително.  

 

13.  Онлайн среща на координаторите (1 март 2021) 

Проведе се трета среща на учителите, участващи в проекта. Обсъдени бяха 

изпълнените до момента задачи, както и бяха поставени нови. 

Тази среща се проведе чрез интернет платформата Teams. Домакин бе 

училището-координатор.  

 

14.  Онлайн среща на координаторите (26 април 2021) 

Проведе се среща на учителите, участващи в проекта. Обсъдени бяха 

изпълнените до момента задачи, както и бяха поставени нови. 

Тази среща се проведе чрез интернет платформата Teams. Домакин бе 

училището-координатор.  

 

 

15.  Снимки на Великденски яйца и козунак (май 2021) 

По повод на Великденските празници учениците направиха снимки на 

боядисаните в семействата им яйца и направените козунаци. Снимките 

бяха споделени с партньорите в e-twinning.  

 

16.  Изложба „А бяхме малки“ (юни 2021) 

Дейност, която не е заложена в задачите на проекта.  

Учениците от 6а клас направиха изложба на снимки от началната си 

степен на образование, която нарекохме „А бяхме малки“. 

 

17. Старата София и София днес  

Дейност, която не е заложена в задачите на проекта.  

Учениците от 4б клас намериха черно–бели снимки на София от 

началото на 20 век и снимки от съвременна София. На английски език 

разказваха за промените, настъпили в родния им град за повече от 

столетие.   

 

18.  Онлайн среща с ученици от Турция (9 юни 2021) 



На тези срещи (18 и 19) учениците, участващи в проекта, се запознаха. 

Всеки разказа за себе си, семейството си, интересите си. Представихме 

училищата и страните си. 

 

19.  Онлайн среща с ученици от Полша (10 юни 2021) 

На тези срещи (18 и 19) учениците, участващи в проекта, се запознаха. 

Всеки разказа за себе си, семейството си, интересите си. Представихме 

училищата и страните си. 

 

20.  Математиката около нас (юни 2021) 

Подготовка за дейност С2. 

На екскурзиите, на които ходиха учениците от 2а клас и техните 

учители, бяха направени снимки, на които има различни геометрични 

фигури. Направена бе презентация с тях. Учениците трябва да открият 

геометричните фигури на снимките. 

 


