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О П И С А ТЕЛ ЕН  О ТЧЕТ  
 

 Име на проекта- “Learning foreign language through ICT” under the Erasmus + 

programme ; Project №2015-1-RO01-KA219-015095 

” Discussion about proposed tools, useful for teaching English” 

“Traditional food and costumes” 

Място и продължителност на провеждане:    DIMOTIKO SCHOLEIO  APESIAS- LIMASSOL, 

CYPRUS- от 04. 04. 2017– до 06. 04.2017 

 Кои са участниците? 

o Участниците в проекта бяха 18 от 8 държави. 

o Специфика на проекта 

o ” Learning foreign language through ICT ”  

Четвъртата  среща по проекта се проведе в Лимасол, Кипър с домакин- 

училището в Аспесиа- Лимасол. На фокус бяха постигнатите резултати по 

проекта до този момент.Всяка държава представи презентация за 

традиционните храни и костюми и изработените от децата продукти по 

темите.Представени бяха и програми, използвани за постигане на целите на 

проекта. Много голямо внимание се обърна на груповата работа, 

координацията на работата между страните участници по 

проекта,използването на дейностите като мотивация за по- ефективно учене 

чрез ИТ,дискусията и играта.. Добра тенденция, според партньорите, е по- 

голямата свобода и увереност на учениците в собствените им 

възможности.Наблюдава се и по- голяма увереност у учениците при 

общуването им на английски език, което, според партньорите  в проекта се 

дължи на работата по него и възможността за използването на езика при 

общуване с ученици от страните партньори.Беше представена 

образователната система в Кипър, което стана и тема за дискусия за 

приликите и разликите в различните образователни системи.Учителите по 

английски език споделиха опит в това, как дейностите по проекта са 
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подобрили и променили преподаването им и какъв напредък имат учениците, 

работещи по него.  Обсъдени бяха и резултатите от междинния тест по 

проекта. Добра тенденция е повишаването на резултатите от началото на 

проекта до момента на срещата.Участниците имаха възможността да се 

срещнат с образователния министър на Кипър, откриващ новото мини 

футболно игрище в училището. Подробно беше обсъден крайният продукт за 

проекта- а именно книга за успешни практики и дидактични материали- 

разработени за целта на проекта.Всеки партньор получи указания и се 

разпределиха главите по книгата. Всеки ден имаше различна тема, която се 

дискутираше и се обсъждаха  различните видове ресурси, които могат да се 

използват с учебна цел и за целите на проекта.Даден ни беше пълен достъп до 

всички ресурси ,с които разполага училището. Имахме свободен достъп до 

компютърния кабинет,интернет,  учителската стая, както и всички налични 

онлайн материали.Разменихме си множество интернет адреси, полезни за 

работата на учителите, като: 

Greek Pedagogical Institute 

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko 

Kidspiration 

http://www.inspiration.com/Kidspiration 

kar2ouche 

http://creativeedutech.com/products/kar2ouche/ 

www.puzzlemaker.com 

http://a4esl.org/q/f/y/zz96fck.htm 

http://kids.nationalgeographic.com/ 

http://pbskids.org/arthur/games/storyscramble/scramble.html 

http://www.dvolver.com/moviemaker/make.html 

http://zimmertwins.com/splash 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

Какви са впечатленията Ви от срещата? 

o Организацията, преди и по време на срещата, беше на много добро ниво. 

Всички дейности бяха добре планирани и организирани. Всеки ден имаше 

дейности ,свързани с проекта и извън него, като посещение на 

забележителности и запознаване с дейностите в услуга на обществеността, 

рожденото място на Афродита, древен храм, древния театър, посещение на 
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Пафос- европейска столица на културата за 2017, както и стария град и 

старото пристанище в Лимасол. 

o През свободното време беше организирана обиколка на Лимасол и разходка из 

центъра и крайбрежието на града. 

o Работният процес протичаше много ползотворно, защото всички участници 

вземаха дейно участие и споделяха опит и идеи за работата по проекта.  

Запознахме се с различни програми за изработване на ел. продукти, свързани с 

преподаването на английски език.. През цялото време имаше дискусии по 

възникналите въпроси и много различни мнения, идеи и опит споделени от 

колеги от различни държави.Обсъден беше и крайният продукт на проекта и 

сроковете в които да се изработи. 

 По наше мнение срещата , проведена в Лимасол, ще помогне за реализирането 

на крайния продукт  на проекта. Споделени бяха добри практики и методи на 

работа при използването на инф. технологии в обучението по чужд език.Много от 

споделените програми, подходи и материали ще бъдат използвани, както по време, 

така и след приключване на проекта. Запознахме се с вече готови продукти, като 

списания, брошури и e- books, на колеги от различни училища , партньори по 

проекта. Обсъдихме много идеи за изработване на различни ел. продукти. 

Обсъдихме приложението на ИТ в обучението и  ползата за учениците от 

използването им.Споделихме опит за преодоляването на трудностите при работа с 

учениците по дадена тема.Приложението на технологиите в обучението и 

използването им като средство за преподаване, правят уроците по –достъпни и 

приятни за учениците. Поставянето на конкретни задачи правят учениците по- 

ангажирани и отговорни към обучението си. 

 Всички материали както и впечатленията си от визитата ще споделим с колегите си- 

преподаватели по чужд език. 

 С всички налични материали , както и с всичко научено ще се опитаме да 

разнообразим методите си на работа и начините на преподаване  на учениците.По този 

начин ще стимулираме и учениците за по- ползотворна работа и по- приятен учебен 

процес. 

 



            
 

Участници в работната среща 

 

 
 

 

 
 



 
                                      

                                  

Учебни материали и декларация за присъствие 

 

 

 

 

 

                                                                  

                  

    

 

            

                  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 



                                       

 

 

 

                 

 

                                          

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участници: 

Татяна Дочева 

      Биляна Димитрова 

 


