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Отчет 

на Анелия Иванова Георгиева, учител в СУ „Христо Ботев“, град Кубрат, за участието в 

дейностите по проекта “Our School, Our Playground” Период:  1.10.2017 - 31.05.2018 г. 

 Дейности 

1.  Съвместно празнуване на Хелоуин на деца от начален курс и големи 

ученици, които бяха водещи и участници в забавните игри. 

2.  Украсяване на нестандартни елхи за Коледа, залепени на земята с участие 

на всички ученици от начален курс. 

3.  Представяне на урок. 

4.  Срещи-разговори с чуждестранни колеги. 

5.  Представяне в платформата eTwinning. 

6.  Размяна на писма с ученици, участници в проекта, от други държави. 

 

Представяне в eTwinning/ 

Публикации в eTwinning 

Методическа 

разработка на урок 

Примери за участие в 

домакинството 

Брой 

часове 

+ - Представяне на урок 10 

Отчет 

на Биляна Димитрова Атанасова, учител в СУ „Христо Ботев“, град Кубрат, за участието в 

дейностите по проекта “Our School, Our Playground” Период:  1.10.2017 - 31.05.2018 г. 

 

 Дейности 

1.  Разработване на игри в електронен вариант за нуждите на проекта 

2.  Оказване на помощ при посрещане и превозване на гостите, съдействие за 

организиране на дейностите за международната среща. 

3.  Придружаване на групата на концерт и вечери 

4.  Провеждане на урок с елементи на игри 

 

Представяне в eTwinning/ 

Публикации в eTwinning 

Методическа 

разработка на урок 

Примери за участие в 

домакинството 

Брой 

часове 

- - Представяне на игри 8 

 

Отчет 

на Каролина Пейчева Иванова, учител в СУ „Христо Ботев“, град Кубрат, за участието в 

дейностите по проекта “Our School, Our Playground” Период:  1.10.2017 - 31.05.2018 г. 

 Дейности 

1.  Представяне в eTwinning в началото на работата по проекта 

2.  Работя с децата от 5а и 5б клас, които се включват в заниманията ни с 

ентусиазъм и усърдие. Подготвихме, дискутирахме, осъществихме задачите по 

проекта 

3.  Разработихме заедно игра с флаш карти, като задачата на децата бе да ги 

нарисуват и да ги подредим след това в картинен речник. Използвахме ги в 

раздела свързан със здравословното хранене. Децата имаха за задача да 

обясняват какво има на  конкретна карта, като нарисуват картинка или издават 

звуци или имитират нещо и т.н. 

4.  Разработих план на урок, който включва тази игра, като основен елемент на 

занимание. Учебната цел на урока е да затвърди знанията на децата и да 

подобри комуникативните им умения 

5.  Участвах с открит урок, по време на визитата в нашето училище на колегите - 

участници по проекта, който включваше демонстрация на играта. 
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6.  Игра „Да побягаме заедно” 

Необходими материали: Тебешир (боя, хартиено тиксо, въже). 

Условия: Играта е подходяща за групи в състав до 20 души. Необходимо е 

свободно открито пространство. 

Указания: Треньорът начертава предварително стартовата и финалната линия, 

които трябва да са приблизително на 20 метра една от друга. Участниците се 

разделят на два равни отбора и при сигнал за начало първите играчи от всеки 

отбор трябва да дотичат до финалната линия и да се върнат обратно. След това 

хващат за ръка вторите и пробягват същото разстояние заедно. Вторите на свой 

ред трябва да хванат и третите и така докато накрая всички пробягат 

дистанцията заедно. Играта е състезателна. 

Цел: Повдигане на енергията, сближаване. 

 

Представяне в eTwinning/ 

Публикации в eTwinning 

Методическа 

разработка на урок 

Примери за участие в 

домакинството 

Брой 

часове 

+ + Представяне на урок 10 

 

Индивидуален отчет за работа по проекта 

Организация - бенефициент СУ „Христо Ботев“, град Кубрат 

Име на изпълнителя: Майя Радева 

Длъжност в екипа на проекта Ръководител на проекта 

Отчетен период 1.10.2017 г. – 31.05.2018 г. 

 

 Дейност 

1.  Изготвяне на резюме върху проектното предложение и информиране на учителите и 

учениците за целите и очакваните резултати на проекта; съдействие за сформиране 

на екип на проекта и разпределяне на задълженията между членовете. 

Синхронизиране на работата с международните партньори и координатора на 

проекта. 

2.  Сформиране на работна група от учители, преподаващи различни предмети на 

ученици от целевата група. Представяне на календарния план и правилата за 

провеждане на проектните дейности. 

Подготовка на материали за представяне на училището и екипа по време на 

международната проектна среща в Гърция. 

Сформиране на група от ученици за изпълнение на проектни дейности. 

3.  Създаване и организиране на попълването на документацията за отчитане на 

осъществените дейности – списъци, инструктажи и др. 

Изготвяне на Училищен план за разпространение на резултатите и План за 

дейностите за устойчивост на проекта. 

4.  Ползване на електронни ресурси за създаване и използавенна готови образователни 

игри  “Kahoot”, “Quizalize”, “LearningApps” 

Адаптиране на игри за образователни цели в часовете по музика в 5. клас и по 

човекът и природата в 6. клас 

5.  Създаване в подходящ формат и превод на български език на  анкети, попълвани от 

ученици и родители; обобщаване на анкетите от учителите, учениците и 

родителите. 
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6.  Работа с платформата за отчитане на дейности и разходи  „Mobility tool+“ и 

поддържане на комуникация с ЦРЧР 

7.  Поддържане на комуникацията с международните партньори и координатора на 

проекта. 

Организиране на съхранението в подходящ формат на файловете и продуктите за 

дейностите в училище. 

8.  Съдействие за ефективното изразходване на финансовите средства и ритмичното 

изготвяне на индивидуални отчети от участниците. 

9.  Ритмично информиране на координатора на проекта от Гърция за напредъка при 

изпълнението на дейностите. 

10.  Организиране на събития за популяризиране на програма Еразъм+ и проектните 

дейности. 

11.  Създаване на информационни материали и разпространение чрез медиите на 

информация за събития и дейности, включително домакинството на 

международната среща през март. 

12.  Подготвяне на игри и материали и организиране на масово училищно събитие, 

посветено на игрите като част от обучението „Часът на игрите“. 

13.  Координиране на дейностите по време на домакинството на международната среща. 

14.  Публикуване на материали в платформата e-Twinning. 

Лично представяне в TwinSpace, създаване на методическа разработка на урок с 

приложение на игри в обучението. 

15.  Организиране на ежемесечните срещи на екипа за уточняване на ритмичността при 

изпълнение на календарния план на дейностите. 

16.  Създаване на дневник на проекта за отчитане на дейностите. 

 

Представяне в eTwinning/ 

Публикации в eTwinning 

Методическа 

разработка на урок 

Примери за участие в 

домакинството 

Брой 

часове 

Поддържане на дневника 

на проекта в TwinSpace 

+ Координиране на 

дейностите по време на 

срещата 

50 

 

Отчет 

на Евгений Димитров Лазаров, учител в СУ „Христо Ботев“, град Кубрат, за участието в 

дейностите по проекта “Our School, Our Playground” Период:  1.10.2017 - 31.05.2018 г. 

 Дейности 

1.  Изработване на игра с ученици от 5 в клас включваща въпроси свързани със 

Световния ден на водата. 

2.  Участие в международна среща  на учители от  Кипър, Италия, Турция, 

Румъния, Полша и Испания, етап от проекта „Our School, Our Playground“ по 

програма Еразъм+. 

3.  Представяне на играта пред международните участници от проекта „Our 

School, Our Playground“ по програма Еразъм+. 

 

Представяне в eTwinning/ 

Публикации в eTwinning 

Методическа 

разработка на 

урок 

Примери за участие в 

домакинството 

Брой 

часове 

_ _ Подготовка и представяне 

на игри в обучението 

8 
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Отчет 

на Иванка Алексиева, учител в СУ „Христо Ботев“, град Кубрат, за работата като член на 

екипа по проекта “Our School, Our Playground”. 

Период:  1.10.2017 - 31.05.2018 г. 

 месец Дейности 

1.  октомври 

2017 г. 

Формиране на ученически екипи и регистрирането им в платформата 

eTwinning. 

2.  ноември 

2017 г. 

Създаване на акаунт  в  TwinSpace на Our School, Our Playground. 

3.  януари 

2018 г. 

Попълване на анкети с ученици, родители и учители. 

4.  февруари 

2018 г. 

Създаване на методическа разработка за организиране и провеждане 

на обучителна  игра „Няма време“ с ученици от петите класове. 

5.  март 

2018 г. 

Провеждане на обучителна игра „Няма време“. 

Участие в подготовката  и провеждането на Международна среща на 

партньорите по проекта в  Кубрат. 

6.  май 

2018 г. 

Подготовка на представянето на образователни  игри използвани в 

работата по проекта. 

 

Представяне в eTwinning/ 

Публикации в eTwinning 

Методическа 

разработка на урок 
Примери за участие 

Брой 

часове 

– + Разработване на 

материали за „Часа на 

игрите“ 

12 

Отчет 

на Леман Хамдиева, учител в СУ „Христо Ботев“, град Кубрат,  

за участиетов дейностите по проекта “OurSchool, OurPlayground” Период:  1.10.2017 - 31.05.2018 г. 

 Дейности 

1.  Съдействие при посрещане на групата и представяне на училището 

2.  Придружаване на групата за вечери и концерт, съдействие за подготовката и 

провеждането на международната среща 

3.  Провеждане на интервю с представители от Кипър и Испания и събеседване 

с ученици 

4.  Организиране на игри  за учениците от начална училищна степен в часове по 

английски език. 

5.  Представяне на театрално представление пред гостуващите учители от 

държавите партньори 

 

Представяне в eTwinning/ 

Публикации в eTwinning 

Методическа 

разработка на урок 

Примери за участие в 

домакинството 

Брой 

часове 

– – Представяне на 

театрална постановка – 

ученическо творчество 

8 
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Отчет 

На Нина Благовестова Цонева, учител в СУ „Христо Ботев“, град Кубрат, за участието в 

дейностите по проекта “Our School, Our Playground” 

Период:  1.10.2017 - 31.05.2018 г. 

 Дейности 

1.  Представяне на игра с учебна цел в час по английски език с 6 клас-

Who?When?Where?  пред партньорите по проекта по време на работна среща в 

нашето училище. 

2.  Представяне на пиеса на английски език с ученици от 5 и 6 класове на английски 

език пред партньорите по проекта по време на работна среща в нашето училище. 

3.  Съдействие при организиране на „Часът на игрите“ 

 

Представяне в eTwinning/ 

Публикации в eTwinning 

Методическа 

разработка на урок 

Примери за участие в 

домакинството 

Брой 

часове 

– + Представяне на урок 12 

 

ОТЧЕТ 

на Цветомира Маринова Стефанова, учител в СУ „Христо Ботев“, град Кубрат, за работата като 

член на екипа по проекта “Our School, Our Playground”. 

Период:  1.10.2017 - 31.05.2018 г. 

 месец Дейности 

1.  октомври 

2017 г. 

 Участие в срещата за сформиране на екипа за изпълнение на 

проектните дейности; 

 Включване в проекта на желаещи ученици; 

2.  ноември 

2017 г. 

 Създаване на блога Our School, Our Playground – избор на шаблон, 

настройки. 

 Работа с учениците за реализиране на игра – идеи, предложения; 

 Използване на платформата LearningApps – изработване на 

цифрови обучителни игри; 

3.  декември 

2017 г. 

 Представяне в eTwinning; 

 Финализиране на играта с учениците – графично представяне на 

играта и въпросите към нея, представяне пред съучениците; 

 Присъствие на тематичните срещи на проектния екип за 

определяне на напредъка в изпълнението на плана; 

 Подсигуряване на техническа помощ на учениците за попълване 

на анкети свързани с проекта; 

4.  януари 

2018 г. 

 Изработване на електронни продукти използвани за 

разпространение на проекта; 

 Регистриране на ученици в eTwinning; 

 Използване на платформата LearningApps – изработване на 

цифрови обучителни игри; 

5.  февруари 

2018 г. 

 Участие в подготовката за визитата в България – винил, плакати, 

сертификати, баджове и др.; водене на разговори за изхранване на 

групата; указване на помощ на координатора на проекта; 

 Присъствие на тематичните срещи на проектния екип за 

определяне на напредъка в изпълнението на плана и предстоящата 

визита в България; 

 Методическа разработка на урок „Интернет. Използване на 

интернет в ежедневието“ и представяне на играта SaferInternet; 
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6.  март 

2018 г. 

 Посрещане на гостите по проекта; 

 Подсигуряване на техническа помощ; 

 Придружаване на групата; 

7.  април 

2018 г. 

 Използване в учебния процес по Информационни технологии на 

цифрова „игра“, представена на срещата в България – Plickers 

8.  май 

2018 г. 

 Присъствие на тематичните срещи на проектния екип за 

определяне на напредъка в изпълнението на плана; 

 Съдействие при организиране на мероприятието „Часът на 

игрите“ за финализиране на дейностите по проекта през първата 

година с участието на учениците от 5 и 6 клас; 

 Изработване на сертификати; 

 

Представяне в eTwinning/ 

Публикации в eTwinning 

Методическа 

разработка на урок 
Примери за участие 

Брой 

часове 

+ + Подготовка на авторска 

игра; Създаване на 

продукти в е-формат. 

50 

 

Отчет 

на Марина Йорданова, учител в СУ „Христо Ботев“, град Кубрат, за работата като член на 

екипа по проекта “Our School, Our Playground”. 

Период:  1.10.2017 - 31.05.2018 г. 

 месец Дейности 

1.  октомври 

2017 г. 

Формиране на ученически екипи и регистрирането им в платформата 

eTwinning. 

2.  ноември 

2017 г. 

Лично представяне в  TwinSpace на Our School, Our Playground. 

Подготовка и участие  в Международна среща Атина 

3.  януари 

2018 г. 

Попълване на анкети с ученици, родители и учители. 

4.  февруари 

2018 г. 

Създаване на методическа разработка за организиране и провеждане на 

обучителна  игра „Няма време“ с ученици от петите класове. 

5.  март 

2018 г. 

Провеждане на обучителна игра „Няма време“. 

Участие в подготовката  и провеждането на Международна среща на 

партньорите по проекта в  Кубрат. Превод на материали. 

6.  май 

2018 г. 

Подготовка на представянето на образователни  игри използвани в 

работата по проекта. 

7.  Постоянен 

срок 

Като член на екипа – преводи от и на английски език, редактиране на 

документи, презентации и продукти. 

 

 

Представяне в eTwinning/ 

Публикации в eTwinning 

Методическа 

разработка на урок 
Примери за участие 

Брой 

часове 

+ + Превод/ редакция  на 

документи за 

партньорството 

40 

 


