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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Христо Ботев” 

7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1, 

www.soukubrat.com  

 

Съдържателен отчет  

за участие в международна среща по проект „Our School, Our Playground“ 

KA2, Erasmus+, № 2017-1-EL01-KA219-036230_2   

Трите имена на участниците  в 

срещата  

Майя Николова Радева  

Каролина Пейчева Иванова 

Цветомира Маринова Стефанова 

Тема   “Games and Physical sciences: 

Chemistry, Biology and Physics” 

Работен език  Английски език  

Страна на провеждане   Румъния  

Продължителност на срещата  02-04 април 2019  

  

1. Тема на срещата:  

„Игрите и науките –химия, биология и физика“.  

На срещата участниците представиха нови игри, прилагани в училище след 

последната среща в Турция. Домакините от Румъния демонстрираха лабораторни 

експерименти по биология  - „Наблюдение на епидермис от лук“, “Измерване на рН на 

почвата” и “Отделяне на кислород от растителни клетки” и настолни игри по Химия – 

Chim-Start. Демонстрирана ни бе и платформата QuizMaker за проверка на знанията по 

история. Екипът от Испания представи своите игри в три категории – настолни игри и 

лабораторни експерименти, онлайн игри и различни игри на открито. Използването на 

игрите в обучението цели постигане на комуникативност, креативност, емоционална 

интелигентност и физическа активност. Представен бе интересен урок по музика, за 

изучаване на музикални инструменти, природни звуци, сезоните и звуците на тялото чрез 

приказка. Учителят използва историята от приказката, за да свърже различните 

елементи. Колегите от Италия представиха своята научна „геймификация“ (прилагане на 

игри) – използване на приложението LearningApps, научни пъзели, техни варианти на 

игрите Scarabeo, играта „Дама“, в която вместо цифри се използват научни понятия, 

платформата wordwall.net, създаване на макет на клетка в часовете по технологии. 

Показана бе играта „На лов за наука и изкуство“ – учениците са изучили историята и 

изкуството на своя град и под ръководството на своя учител са създали карта на 

историческия център и уеб сайт с въпроси. Екипът от Полша демонстрира игри, 
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разработени на платформата LearningApps.  Координаторът от Турция показа нови игри, 

използвани в тяхното училище – дигиталните игри „Кутия с думи“, „Големият риск“ и 

„Колелото на късмета“, настолни игри, в които използвайки междупредметни връзки 

учениците показват знания по различни предмети – „Познай какво е това или го намери 

и научи“, „Бинго“, играта „Табу“ и играта на открито „Хвани кърпичката“.  

Екипът от Кипър представи нови онлайн игри, които са използвали в часовете по 

природни науки, чрез платформите bbc.co.uk и www.childrensuniversity.manchester.ac.uk 

за ученици от 1. и 2. клас и 5. и 6. клас. За подобряване на езиковите умения използват 

играта SNAP. Създали са игра, подобна на тази използвана от екипа на Турция, която 

използва електрически вериги и намира приложение по всички предмети. Министерство 

на образованието на Кипър препоръчва включване в Седмицата на програмирането, 

затова партньорите са участвали за първи път, като са използвали платформите:  

https://runmarco.allcancode.com/ 

http://lightbot.com/flash.html 

http://www.logointerpreter.com/turtle-editor.php 

https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/ 

За развитие на физическата активност използват и много игри на открито. 

Директорът на гръцкото училище презентира тенденциите за развитие на 

образованието в световен мащаб до 2030 година и необходимостта от дигитализиране на 

образователния процес и усъвършенстването на меките умения на учениците. 

Нашият екип представи дейностите, осъществени след третата международна 

среща: обучителни игри в часовете по английски език в начален етап, дигитални и 

настолни игри, осъществени в часовете по биология, химия, музика, ИТ, английски език 

и география с ученици от 3. до 7. клас. Екипът ни сподели създадените ресурси с 

участниците в срещата и резултатите от анкета за приложението на игрите в 

образователния процес в училище. 

Проектната среща в средно училище „Василе Парван“ в Брлад, Румъния се проведе 

от 02.04 до 04.04.2019 год. В нея участваха 16 координатори и учители от всички 

партньорски училища от България, Турция, Гърция, Кипър, Полша, Испания, Италия и 

Румъния.  

2. Цели на срещата:   

 Приложение на нови игри в училище;  

 Представяне на напредъка на всяко училище чрез презентация на създадените и 

прилагани в обучението игри; 

 Обсъждане на резултатите и дейностите по проекта, представяне на работата на 

учениците;  

 Подготовка за крайния продукт на проекта: книжка със добри практики, които 

включват игрови методи на преподаване по различни предмети и възрастови 

групи; методически разработки на уроци и доклад на учителите за ефективността 

на игрите в образователния процес.  
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3. Дейности по време на международната среща:   

Посещението в училището-домакин:  

 гостите се срещнаха и разговаряха с учениците от целевата група и техните 

класните ръководители;    

 присъстваха на концерт, подготвен от учениците;  

 присъстваха в учебни часове по Природни науки и История.  

 участваха в урок с приложение на дигитални игри – викторина с исторически 

въпроси, създадена в сайта “QuizMaker”;  

 Работни сесии:   

- Представяне на напредъка на всяко партньорско училище; 

- Представяне на нови игри, приложими в училищата от държавите-партньори; 

- Представяне на задачите за отчитане на проекта; 

- Попълване на анкети за получаване на обратна връзка от срещата в Румъния; 

 Дискусии:  

- Разпределяне на задачите във връзка с изработването на крайните продукти, 

вида на продуктите и тяхното представяне; 

- Координаторът на проекта представи анкета, с която да се отчете работата по 

проекта на ученици и учители; 

- Определяне на задачи за последната среща, която ще се състои през месец май 

2019 г. в Полша; 

   За гостите беше подготвена богата културна програма с посещение на „Дворецът 

Пелеш“ в Синая и замъкът на Дракула в Бран.  

4. Разпространение на информацията и опита след приключване на  срещата.  

Резултатите от срещата, както и всички материали бяха споделени с учителите от 

проектния екип. Участниците подготвиха статията за училищния сайт.  
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10.04.2019  г.  

    Майя Радева   

Цветомира Стефанова   

Каролина Иванова  

 


