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Нашето училище е сред 1212-те училища от 
Европа, отличени със знака

„eTwinning училище 2018-2019“

Наградените училища са признати за лидери в сфери 
като:
Дигитална практика
Практика за електронна безопасност
Иновативни и креативни подходи към педагoгиката
Насърчаване на непрекъснатото професионално 
развитие на персонала
Насърчаване на практики за съвместно обучение сред 
персонала и учениците
Това не е само признание за личния успех на отделните 
учители, но е и признание за страхотното постижение на 
целия eTwinning екип в тези училища.



https://www.plickers.com/login

https://www.plickers.com/login


„ЧАСЪТ НА ИГРИТЕ“
В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“

Сценарият за инициативата е 
достъпен на училищния сайт

http://www.soukubrat.com/index.php?opti
on=com_content&view=category&id=64&I
temid=89&lang=bg

http://www.soukubrat.com/index.php?option=com_content&view=category&id=64&Itemid=89&lang=bg


ПРОГРАМА 

ЕРАЗЪМ+

В МОЕТО 

УЧИЛИЩЕ



ДЕН НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ +
• На 12.10.2018 г. учениците от СУ „Христо Ботев“ – град 

Кубрат се включиха в инициативата Дни на програма 
Еразъм+  като представиха варианти на 
образователни игри, създадени по проект „Our School, 
Our Playground“ № 2017-1-EL01-KA219-036230_2

• Инициативата има за цел популяризиране на ползите 
от образователната мобилност, въздействието на 
проектните резултати и значението на Програма
„Еразъм+“ през погледа на нейните ползватели.







Дейности от 
третата 

международна 
среща



Дейности от 
третата 

международна 
среща



Списък на приложения и сайтове с подходящи игри и 
занимателни задачи за обучение и оценяване

• Kahoot - https://kahoot.com/

• Plickers https://get.plickers.com

• Quizizz - https://quizizz.com/admin

• Quizshow - https://www.quizshow.io

• Feedbackr - https://www.feedbackr.io

• Flipitty - https://flippity.net

• https://tekhnologic.wordpress.com/2016/12/27/10-powerpoint-games/

• The Go-goals Game based on Scratch https://scratch.mit.edu/projects/252486096/#fullscreen

• http://www.sciencekids.co.nz

Работни листове по английски/руски език

• https://en.islcollective.com/#

https://kahoot.com/
https://get.plickers.com/
https://quizizz.com/admin
https://www.quizshow.io/
https://www.feedbackr.io/
https://flippity.net/
https://tekhnologic.wordpress.com/2016/12/27/10-powerpoint-games/
https://scratch.mit.edu/projects/252486096/#fullscreen
http://www.sciencekids.co.nz/
https://en.islcollective.com/


МОДЕЛ НА ВИКТОРИНА 

https://quizizz.com/admin/quiz/5bdeeae3f980cd001a4f10b4

Smart Classroom AR

https://ar.smartclassroom.bg/#/#ex

https://quizizz.com/admin/quiz/5bdeeae3f980cd001a4f10b4


ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА ЩЕ 
НАМЕРИТЕ НА УЧИЛИЩНИЯ САЙТ

http://www.soukubrat.com/index.php?option=com_content&view=section&id=22
&itemid=75&lang=bg

И НА САЙТА НА ПРОЕКТА
https://ourschoolourplayground.weebly.com/

Моля, споделете вашите отзиви в нашия блог

https://oourschoolourplayground.blogspot.com/

http://www.soukubrat.com/index.php?option=com_content&view=section&id=22&Itemid=75&lang=bg
https://ourschoolourplayground.weebly.com/
https://oourschoolourplayground.blogspot.com/

