
  

 

 

 

 

СОУ "Христо Ботев", град Кубрат 

Име на проекта  "Learning Foreign Language Through ICT" 

проект № 2015-1-RO01-KA219-015095_6 

  

Доклад за работата по проекта от  Каролина Пейчева Иванова 

Период:  1.09.2015 - 30.06.2016 г. 

 месец Дейности 

1.  септември 

2015 г. 

Присъединяване към екип за изпълнение на проектните дейности; представяне на целите 

на проекта пред учениците 

2.  октомври 

2015 г. 
Работа с учениците и изработване на материали на тема Let me introduce my family and 
my pets! Провеждане и систематизиране на резултатите от входящия тест по английски 

език, положен от учените от целевата група, с които работя. 

3.  ноември 

2015 г. 
Работа с учениците и изработване на материали на тема Let’s talk about school!  
Организиране на срещи с учениците и съвместна работа с различни уеб инструменти 

свързани с целите на проекта 

4.  декември 

2015 г.  
Работа с учениците и изработване на материали на тема IT’S CHRISTMAS TIME 

Изработване на коледни картички, презентации за Коледа и новогодишните празници; 

Участие в тематична среща на проектния екип за определяне на напредъка в 

изпълнението на плана. 

5.  януари 

2016 г. 

Провеждането на междинния тест за оценяване на напредъка на учениците от целевата 

група; систематизиране на резултатите; оказване на помощ в изработване на продукти на 

тема WEEKENDS AND HOLIDAYS 

6.  февруари 

2016 г. 
Работа с учениците по темата  WEATHER AND SEASONS.  

7.  март  

2016 г. 

Представяне информация и възможност за участие на ученици  в конкурс "Нашите 

празници" за изработване на електронни продукти - видео, задачи, кръстословици и др.; 

организиране на срещи с ученици за разясняване на възможностите на различни 

електронни приложения, чрез които да се изработят продуктите; Работа с учениците по 

темата  LET’S GO SHOPPING. 
8.  април 2016 

г. 

Подготовка и провеждане на състезанието "Празнувай с нас" за учениците от 5. -7. клас 

9.  май  

2016 г. 

Изработване на електронен продукт,  електронна книжка; работа с учениците на тема 

Let's story! 
10.  юни  

2016 г. 

Участие в тренинг за учителите в СОУ "Христо Ботев" на тема "ИКТ в обучението”  

  

Доклад за работата по проекта от  Марина Йорданова 

Период:  1.09.2015 - 30.06.2016 г. 

 месец Дейности 

1.  декември 

2015 г.  

Включване в проектната работа и платформата е-Twinning; Изработване на коледни 

картички с пожелания. 

 

2.  януари 

2016 г. 

Изготвяне на изложба с работите на учениците свързана с темата за любим празник 

 

3.  февруари Провеждане и проверка на междинен тест за проследяване напредъка на учениците; 



2016 г. Анализ на резултатите. Изработване на електронни кръстословици на тема „Време“ 

4.  март  

2016 г. 

Изработване на електронни продукти -, задачи, кръстословици и др.; организиране на 

срещи с ученици за разясняване на възможностите на различни електронни приложения, 

чрез които да се изработят продуктите на тема Пазаруване и дрехи. 

5.  април 2016 

г. 

Подготовка и провеждане на състезанието "Празнувай с нас" за учениците от 5. -7. клас; 

дейности за популяризиране на проекта сред местната общност. 

6.  май  

2016 г. 

Запознаване на учениците с приложения за изработване на електронна книга с 

измислени истории. 

7.  юни  

2016 г. 

Участие в  тренинг за учителите в СОУ "Христо Ботев" на тема "ИКТ в обучението". 

 

Доклад за работата по проекта от  Биляна Димитрова Атанасова 

Период:  1.09.2015 - 30.10.2016 г. 

 месец Дейности 

1.  октомври 

2015 г. 

Участие в  ежеседмичните срещи на участниците в проектните дейности; Организиране 

на родителска среща за информиране на родителите за проекта; 

2.  ноември 

2015 г. 

Изработване на материалите за международната проектна среща в Румъния: -

презентации на тема-Let me introduce my family and my pets! 

3.  декември 

2015 г.  
Изработване на продукти (картички, покани,писма) и презентации на тема- It’s Christmas 
time 

4.  януари 

2016 г. 

Участие в срещите с учителите по английски език;  провеждане на междинния тест за 

оценяване на напредъка на учениците от целевата група; обобщаване на резултатите на 6 

клас. 

5.  март  

2016 г. 

 Организиране и участие в изработването на електронни продукти - видео, задачи, 

кръстословици и др за  конкурса  за ученици  "Нашите празници"  

6.  април 

2016 г. 

Участие в подготовката и провеждането на състезанието "Празнувай с нас" за учениците 

от 5. -7. клас; дейности за популяризиране на проекта сред местната общност 

;Организиране на дейности и даване насоки на учениците от 6 клас  за изработване на ел. 

продукти по темата-A trip to ZOO 

7.  май  

2016 г. 

Изработване на материали, презентации и доклад за дейностите в училище за 

международната среща в Гърция; участие в международната среща в Гърция; 

сътрудничество с  партньорите за оценяване на напредъка на проекта във всяко 

училище.;популяризиране на проекта сред общността чрез статия в медиите. 

8.  юни  

2016 г. 

Участие в среща на учителите, участници в проекта  и  запознаването им с дейностите, 

срещите, анализите и решенията за бъдещите дейности по проекта, дискутирани в 

Гърция. Анализ на трудностите, срещани по време на работата по проекта и възможните 

начини за разрешаването им.  Подготовка и участие в  тренинга за учителите в СОУ 

"Христо Ботев" на тема "ИКТ в обучението";  

9.  септември 

2016 

Популяризиране на проекта сред родители на учениците от 7 клас. Запознаване на 

родителите с предстоящите дейности по проекта;популяризиране на проекта и 

дейностите по него сред учители по чужди езици от разградски регион.  

10.  октомври 

2016 г. 

Организиране на среща на учениците от 7 клас за представяне на изготвените от тях 

продукти по темата- DIARIES 

  

Доклад за работата по проекта  

от Майя  Николова Радева - Ръководител на проекта 

Отчетен период 1.09.2015 - 30.06.2016 г. 

 месец дейности 

1.  септември 

2015 г. 

Сформиране на екип за изпълнение на проектните дейности; изготвяне на съобщения и 

представяне на целите на проекта пред педагогическия съвет, учениците и родители; 

участие в обучение за осъществяване и отчитане на проект от програма Еразъм +; 

изработване на формулярите за провеждане на дейностите и отчитане на напредъка; 

2.  октомври 

2015 г. 

Разпределяне на отговорностите между членовете на екипа и учителите по английски 

език; организиране на ежеседмични срещи на участници в проектните дейности; 

стартиране и обновяване на проекта в платформата e-Twinning.  



3.  ноември 

2015 г. 

Изработване на материалите за международната проектна среща в Румъния: -обобщение 

и презентация за резултатите от входящия тест по английски език, положен от учените 

от целевата група; презентация за училището и образователната ни система;  

4.  декември 

2015 г. 

Координиране на дейностите в училище, свързани с изпълнение на хронологичния план 

на проекта; поддържане на непркъснат контакт с координаторите на партньорските 

училища и уточняване на детайлите по изпълнение на плана за действие; Организиране 

на тематична среща на проектния екип за определяне на напредъка в изпълнението на 

плана. 

5.  януари 

2016 г. 

Координиране на дейностите между учителите по английски език и координатора от 

Румъния за  провеждането на междинния тест за оценяване на напредъка на учениците 

от целевата група; изготвяне на обобщение и презентация за резултатите;  

6.  февруари 

2016 г. 

Работа върху TwinSpace на проекта; поддържане на актуалност на информацията за 

напредъка и организиране на група от ученици за достъп до платформата е-Twinning; 

генериране на акаунти и координация с румънските партньори. 

7.  март  

2016 г. 

Определяне на критериите и организиране на конкурс за ученици  "Нашите празници" за 

изработване на електронни продукти - видео, задачи, кръстословици и др.; организиране 

на срещи с ученици за разясняване на възможностите на различни електронни 

приложения, чрез които да се изработят продуктите; използване на дейностите и в 

обучението по други учебни предмети, освен по английски език 

8.  април 2016 

г. 

Подготовка и провеждане на състезанието "Празнувай с нас" за учениците от 5. -7. клас; 

дейности за популяризиране на проекта сред местната общност и съобщение в пресата; 

9.  Май 

2016 г. 

Изработване на въпросник за участниците в проекта, координиране на дейностите по 

подготовка на международната среща в Гърция, сътрудничество с координатора и 

партньорите за оценяване на напредъка на проекта във всяко училище. 

10.  юни  

2016 г. 

Анализ на напредъка по изпълнение на дейностите;  Подготовка и провеждане на 

тренинг за учителите в СОУ "Христо Ботев" на тема "ИКТ в обучението"; обобщаване на 

дейностите от учебната година; водене на дневника на проекта; въвеждане на данни в 

Mobility Tool+. 

 

 

Доклад за работата по проекта от 

Цветомира Маринова Стефанова - Поддръжка на уеб сайт 

Отчетен период септември 2015 – юни 2016  

 месец дейности 

1.  септември 

2015 г. 

Сформиране на екип за изпълнение на проектните дейности; 

2.  октомври 

2015 г. 

Разпределяне на отговорностите между членовете на екипа. Избиране на шаблон за 

визията на уеб сайта на проекта. Избиране на подходящ хостинг и домейн. Регистрация и 

заплащане на услугите.  

3.  ноември 

2015 г. 

Настройка на уеб сайта - менюта, сигурност  и визуализиране на данните. 

4.  декември 

2015 г. 

Създаване на продуктите в електронен формат, подходящи за качване на уеб сървъра.  

5.  януари 2016 

г. 

Качване на материали на партньорите по проекта на сайта. Осъществяне на конферетна 

връзка между учениците от 6 клас и учениците от Румъния. 

6.  февруари 

2016 г. 

Качване на материали на сайта на проекта. 

7.  март 2016 г. Подготовка и провеждане на състезанието "Празнувай с нас" за учениците от 5. -7. клас; 

Поддържането на сайта на проекта. 

8.  април 2016 г. Качване на материали на сайта на проекта -поддържането на сайта. 

9.  май 2016 г. Качване на материали на сайта на проекта -поддържането на сайта. 

10.  юни 2016 г. Качване на материали на сайта на проекта -поддържането на сайта. 

 

 


