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Скъпи ученици, 

Каним ви да участвате в партньорски проект по програма „Еразъм + с училища от Турция, 
Румъния, Полша и Хърватия, озаглавен: „ДИГИТАЛЕН ГРАД“ 

АКО сте от 5-10 клас, УЧАСТВАЙТЕ СЕГА! 

Този проект може да бъде възможност за вас … 

• да подобрите английския си език или да се запознаете с нов език 
• да упражните и усъвършенствате компютърните си умения 
• да увеличите знанията си за страните участнички, като пътувате до там 
• да видите как живеят и учат учениците от другите страни 
• да създадете нови приятелства  
• да работите заедно с ученици от партньорските училища 
• да откриете нови интересни посоки за бъдещото си развитие 
• да се научите да работите с WEB 2.0 ИНСТРУМЕНТИ 
• да бъдете домакин на дете от чужбина за една седмица 

Ако искате да участвате и сте от 5 до 10 клас, попълнете анкетата: 
https://bit.ly/2Fncdd7                                                                                       
Изпратете мотивационно писмо с актуална снимка, вашето име, възраст и 
клас, в което да предствите мотивите си за участие на имейл: 
projects@51school.bg . 

1. ПАРТНЬОРИ: 
2. BÜYÜKMANGIT ORTAOKULU – ADANA, TURKEY 
3. OS Ivana Gorana Kovacica Sveti Juraj na Bregu  -  Lopatinec, Croatia 
4. Colegiul National "Nicolae Balcescu"  - Braila, Romania 
5. Szkola Podstawowa Nr 2 Zamosc – Zamosc, Poland 
6. 51 Secondary and Primary School "Elisaveta Bagryana"  - Sofia, Bulgaria 

 



ОПИСАНИЕ 

 

Начало: 01-11-2019 

Край:     31-10-2021 

Проектът има за цел да интегрира технологиите в образованието.  

Ще се организира събитие или състезание във всяка страна и ще се включат учители, ученици и 
общественост. Теми: 

1. Кодиране (Турция). 
2. Инструменти за редактиране на снимки (Полша) 
3. Инструменти за електронна книга (България) 
4. Уеб инструменти (Хърватия) 
5. Видео инструменти (Румъния) 

Подготовката ще се извършва преди всяка дейност и след като мобилността се осъществи, ще 
се създаде продукт. Той ще бъде използван и в дейностите по разпространение и 
популяризиране на проекта. Конкурс за уеб, видео, плакати, емблеми и панорамна 
фотография. 

Резултати от проекта: Лого, Плакати,  Уеб сайт, Панорамна снимка, Училищни видеоклипове, 
Списание за проекта от 32 страници. 

Времеви график 

12/2019  Създаване на екип за реализация на проекта. Информиране на учениците за Еразъм+. 
Провеждане на видеоконференции с партньори и споделяне на задачи. Създаване на уебсайт 
на проекта. 

12/2019  Реализация на конкурса за лого във всички партньорски училища. Качване на 
информация за проекта в социалните мрежи. Създаване на група в eTwinning. 

01/2020  Конкурс за слоган на проекта Code.org за обучение по кодиране на всички партньори  

02/2020  Избор на ученици и учители за C-1. Робот в социална среда и eTwinning на конкурсни 
снимки. Актуализиране на съдържанието на уебсайта. Подготовка на срещата C-1. Всички 
партньори карта от code.org ще започне конкурса. Карти за кодиране 

C1 Мобилност в Турция- 22-29/03/2020 – Кодиране;  2 учители и 4 ученици  

03/2020 Панорамна снимка на средата във всички училища(като цяло квартал-град). Снимки от 
панорамния фотоконкурс колекция и подбор. 

04/2020 Училищата започват собствен конкурс за плакати. 

05/2020  Плакат за мобилност в резултат на конкурса. Определяне на плакати, които да се 
използват. 

C2  Мобилност в Полша  18-22/05/2020 - Инструменти за картини; 2 учители и 4 ученици 

06-2020  Банерите, подготвени от училищата. Създаване на плакати. 

08-2020 „Моето училище“ във всяко училище - Стартиране на конкурса 



09-2020  Избор на видеоклиповете на учениците. Споделяне на избраните видеоклипове в 
социалните медии. 

C3 Мобилност в  Румъния 10/2020 - Видео инструменти;  2 учители и 4 ученици 

11-2020 Предоставяне на видеоклип, определен от всеки партньор, към видеоклипа на проекта 
от партньорите и подготовка на съвместния видеоклип от страната домакин. 

12-2020 Училищата подготвят свои собствени промоционални страници за публикуване на 
страницата на проекта. Задаване на стандарти за уеб страници 

01-2021 Учениците създават уеб страница, обхващаща техните собствени теми за проекта. 

02-2021 Документи, които трябва да бъдат добавени към страницата за подготовка на проекта 
за мобилност (снимка, слоган, видео и т.н.) 

C4  Мобилност в Хърватия  03/2021 – Уебсайт;  2 учители и 4 ученици 

04-2021 Добавяне на собствено поле на всяко училище към уебсайта на проекта. Създаване на 
страница за проекта по време на мобилността и добавяне към уебсайта на проекта. 

05-2021 Подготовка на електронния вестник с 32 страници- отговорност на България 

08-2021 Издаване на електронни списания на училищни уебсайтове, социални медии. 
Организиране на социални настройки от отговорни партньори. Актуализиране на 
съдържанието на уебсайта 

C5 Мобилност в България 09/2021  - Електронно списание 

09-2021 Изготвяне на електронно списание и публикуване на уебсайта, социалните партньори. 
Изготвяне на поле от 6 страници за всеки партньор в неговата държава или за темата, която ще 
бъде публикувана в електронното списание 

10-2021 Подготовка на проучване за оценка на проекта и резултатите от проучването в 
eTwinning, за да направи проекта по-ефективен.  

ВАЖНО!  Времето на провеждане на някои от дейностите, както и самите дейности 
могат да претърпят промени през целия период на изпълнението на проекта, които ще 
бъдат съгласувани с партньорите и Националната агенция. 


