
  

 

 

 

 

Дейности по проект 

 

Inclusion, Building A School Of Future, And With Future 

2020-1-ES01-KA229-082671_4 

на програма ERASMUS + 

през учебната 2020/2021 година 

 

Име на проекта: 

Inclusion, Building A School Of Future, And With Future 

Координатор от българска страна: 

52 ОУ, Надя Василева Царева-Мартинова 

1. Общо впечатление от проекта, задачите и партньорите: 

Интересен проект с много и разнообразни дейности. Испания – главен координатор 

– много сериозно отношение, стриктни и много точни..  

До тук са проведени само три виртуални срещи с координатори. 

3. Удължаване на проекта – 12 месецa 

4. Мобилности по време на пандемия – редовна и ежедневна комуникация в 

Whatsapp и онлайн среща с учители –юни 2021 



Проведени са само срещи на координаторите: 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. Главният координатор – Испания направи мониторинг  на дейностите до 

момента. Беше обсъдена пандемичната обстановка – в част от училищата, 

включително в нашето учениците започваха присъствени занятия. 

Направена е работна среща сред учителите в училището ни, на която са 

разяснени целите на проекта. Информация за проекта е качена на сайта на 

училището. 

Проведе се  конкурс, в който ще участват учениците от 3, 4, 5 и 6-ти клас. 

Проектите ще се качат на страницата в eTwinning. С гласуване ще бъде  избрано 

българското предложение за лого на проекта. 

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. 

Всяка една дейност беше отразена на месно ниво – официалния сайт на 

52.ОУ, в училищен вестник и във Фейсбук страницата на 52.ОУ. 

Разработва се редовно и страницата на проекта в eTwinning - 

https://live.etwinning.net/projects/project/303962 

 

o Предложеният график за развитие на дейностите е следният: 

НОЕМВРИ 2021 

• Представяне на проекта пред учителите от училищата, различните групи на 

ученици и семейства. 

• Разработване на лого от студенти от всяка от страните. 

• Избор на лого от всяко от училищата в другите страни. 

• Конкурс (стил Евровизия) за окончателен избор на логото, което ще представлява 

https://live.etwinning.net/projects/project/303962


Проект Еразъм. 

ДЕКЕМВРИ 2021 

• Създаване на проекта на платформата eTwinning (отговорност на Испания). 

• Покажете различните учителски екипи от всяка от страните в eTwinning 

платформа. 

• Дизайн на уебсайта на проекта. 

• Подготовка от всяко от училищата на презентация, поместена на уебсайта на 

проекта, 

подчертаване на всяка област на участие (Испания - танц, Турция и Чехия - 

драма, България - ИКТ, Португалия - изкуство и Франция - игра). 

• Разменяйте коледни поздрави и писма между различните групи ученици от 

участващите училища (по пощата). 

Януари 2022 г. 

• Виртуална среща на всички държави чрез платформата Zoom. 

• Избор на учениците, които ще участват в първата мобилност и контакт между тях 

студенти и приемни семейства. 

• Показване на испанската танцова програма на уебсайта на проекта, включително 

материали за работещи в класа. 

• Създаване на проект за eTwinning за интеграция чрез танци на фламенко. 

• Публикуване на опита в проекта на нашето училище „Живей и усети фламенкото 

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

годината по проекта отчете извършените дейности.  

 

 

Координатор:  Надя Царева-Мартинова 


