Проектът се реализира
По Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+ "
Ключова дейност 2 ,"Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики",
дейност "Стратегически партньорстваса момежду училища",
Договор № 2015-1-CZ01-KA219-014023_3
PLAY, BE FREE!

Участващи страни:
Координатор: Република Чехия, Прага, Základní škola, Praha 2, Londýnská 34
Република Полша, Л`ович, Zespol Szkol przyul. Grunwaldzkiej 9
Италия, Алтамура, Scuolas econdaria di 1° grado Padre Pio, Altamura
България, Смолян, СУ „Св.св. Кирил и Методий”
Пета транснационална среща, реализирана в Прага – 14. V. – 21. V. 2017г на тема
„Книги“
Участници от България, СУ „Св.св. Кирил и Методий”:
Славка Палагачева – главен учител, история и цивилизация
Красимира Чуртова – ст.преподавател по музика
Захаринка Башева – ст.преподавател по английски език
Дафинка Николова - координатор
Мария Кирилова Радичева – VІ клас
Никола Костадинов Лазаров – VІ клас
Анастас Иванов Андреев – VІ клас
Ралица Атанасова Тодорова – VІ клас
Джесика Красимирова Янева – VІ клас
Дейности, реализирани преди визитата:

Учениците избраха български автори и произведения, които да препоръчат на участващите
страни. Направиха ревю на книги, в екипи изготвиха презентации. Драматизираха откъси от
„Ян Бибиян на Луната“ и „ Майчина сълза“, заснеха видеофилм.
Дейности, реализирани по време на визитата:
На 14.V. 2017 г. екипът от България, гр. Смолян, пристигна на летището в Прага. Очакваха ни
нашите домакини. Координаторът Магдалена Новакова, учениците и приемащите семейства ни
посрещнаха сърдечно.
На 15. V. 2017 г. участниците от България, Полша и Италия присъстваха на официалната
церемония в Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Домакините бяха подготвили музикалнотанцова програма, всички участници се представиха. За гостите бе организирана образователна
екскурзия, по групи разгледаха училището, водени от ученици екскурзоводи. След това бяха
проведени игри за разчупване на леда и запознаване. След обяд всички участваха в спортни
игри – плажен волейбол, баскетбол, футбол.
В смесени групи се проведе образователната игра „Търсене на съкровище”, свързана с темата
„Книги”. Ученици и учители посетиха Градската библиотека, Историческата библиотека,
модерната скулптура на Франц Кафка и много други исторически места, като изпълняваха
поставени задачи.
По време на визитата се проведоха работилници за разпознаване на езика, създаване на
речници, учители показаха на учениците различни азбуки – руска, арабска, гръцка и
йероглифи. Ученици и учители се запознаха с техниката за създаване на книги и саморъчно
всеки участник изработи книга, тетрадка. Учениците участваха в разнообразни езикови игри.
В смесени групи писаха истории, като използваха конкретни дадени думи. Бяха създадени
електронни книги с написаните истории.
Учителите се запознаха с особенностите на организиране на учебния процес в училището,
начина на преподаване и оценяване на напредъка на учениците. Наблюдаваха уроци и
коментираха добри образователни практики. Учителите оцениха извършените дейности по
проекта и набелязаха предстоящите задачи.
В четвъртък в двора на училището домакин бе организирано прощално парти. Присъстваха
всички учители, родители и гости. Вечерта беше емоционална и запомняща се. С голямо
вълнение всички изпяха българската песен „Рипни, Калинка”, научена при посещението в
Смолян на музикалната работилница с гайдарката Красимира Чуртова. Изви се българско
хоро, научено по време на музикалната работилница, проведена от хореографа Теодора
Георгиева.
Дейностите по време на транснационалната международна среща в Прага бяха ползотворни.
Ученици и учители имаха възможност да общуват и да споделят възгледи за образованието,
да мултиплицират добри практики, да представят пред публика любими автори и
произведения, да създават творчество в екипи. Всички родители активно се включиха в
училищния живот. Петдневното ни пребиваване в Прага, Základní škola, бе емоционално и
запомнящо се, насърчи учениците да развиват своята креативност, любознателност и
способност да общуват на английски език с ученици от други страни. Домакините показаха
уважение и любезност към гостите, изключително добра организация по отношение на
многообразието от дейности. Създадоха се много приятелства. На 21.V. 2017г. на летището
ни изпратиха родители и ученици Сърдечно им благодарихме за положените грижи.
Дейности след транснационалната образователна среща:

Учителите и учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий” попълниха финалната анкета.
Учители, ученици и родители споделика своето впечатление от участието в програма
„Еразъм+”. В училището се проведе отчетна среща с екипа от учители по проекта и с
родителите.
Учители от нашето училище изготвиха уроци по английски език, музика, история,
информационни технологии и литература.
Координатор: Д. Николова

