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Скъпи ученици, 

Каним ви да участвате в партньорски проект по програма Еразъм + „DEBATING across Europe for 
Life Skills“ 

АКО сте на възраст от 12 до 14 год,  УЧАСТВАЙТЕ СЕГА! 

Този проект може да бъде възможност за вас … 

• да подобрите английския си език   
• да подобрите уменията да дебатирате и защитавате идеите си 
• 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 бъдете домакин на дете от чужбина за една седмица 

Ако искате да участвате и сте от 5 до 8 клас, попълнете анкетата: 
https://bit.ly/2EjSpH8                                                                                          
Изпратете в прикачен файл мотивационно писмо с актуална снимка, 
вашето име, възраст и клас, в което да предствите мотивите си за участие 
на имейл: projects@51school.bg. 

 

 



ОПИСАНИЕ:  

Начало: 01-09-2019 

Край: 31-08-2021 

Шест училища от България, Гърция, Италия, Испания, Португалия и Румъния са 
включени в проекта. Учители и ученици ще бъдат част от него, като работят по 
различните дейности и поддържат връзка чрез eTwinning платформа, Skype, имейли и 
писма. 

Учителите ще подготвят своите ученици да дебатират на английски език по 
предварително зададени теми. По време на мобилностите в чужбина ще се включат в 
смесени отбори от представители на различните държави. Жури от ученици ще 
изслушва и отсъжда в полза на единия или другия отбор според убедителността на 
аргументите.  

Дебатите ще  дадат възможност за практикуване  на английски език, а учениците ще 
могат да защитават своите мнения, да оценят многообразието от идеи и да се учат да 
носят отговорност за думите и действията си. 

При мобилност в чужбина учениците ще бъдат настанени в семействата на техни 
връстници, участници в проекта. Визитите ще включват посещения на интересни места, 
забележителности и музеи. 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК 

10-2019 Координаторска среща в Италия  

10-2019  Всяко училище предлага три теми, които да сподели с другите училища в 
платформата eTwinning. Учениците избират  само една тема, а шестте с най-добър 
резултат ще бъдат обсъдени по време на дебатите. 

11-2019  Мобилност на 4 ученици и 3 учители в S. João da Madeira, Portugal  

ДЕБАТ: „Училищна униформа“  

• България прави презентация за партньорските училища. 
• Гърция прави плакат за полезни изречения и съвети за добър дебат. 
• Португалия представя логото, мотото и талисмана. 
• Испания представя уебсайта. 
• Румъния представя форми за оценка на говорните и комуникативните умения. 

01-2020  Конференция на тема „Различните комуникативни стилове“, отворена за 
ученици, учители, училищен персонал, представители на местните институции и 
родители. Може да се проведе на английски и/или майчин език. Учениците ще се 
погрижат да споделят всички материали за конференцията на платформата eTwinning. 

01-2020  Учениците ще подготвят и качат училищна презентация на платформата 
eTwinning за проекта „Запознаване, опознаване на Европа“. 



02-2020 Учениците ще се срещнат с европейските си приятели чрез Skype, за да се 
опознаят. 

03-2020 Мобилност на 4 ученици и 3 учители - Γούρνες, Ηράκλειο,  Greece 

ДЕБАТ: „Гледането на филми в оригинал " 

Учителите ще направят равносметка на проекта и ще обсъдят въздействието на 
различните дейности върху учениците. 

04-2020  Учениците ще подготвят и качат виртуален екскурзовод на своя град в 
платформата eTwinning за проекта „Да се опознаем, да опознаем Европа“. 

05-2020 Мобилност на 4 ученици и 3 учители -  Portugalete,  Spain 

ДЕБАТ: „Пицата е Junk food“ 

10-2020 Учениците подготвят и качат изследване за местните типични ястия в 
платформата eTwinning за проект „Запознаване, опознаване на Европа“. 

11-2020   Мобилност на 4 ученици и 3 учители - Bucuresti,  Romania 

ДЕБАТ: „Значението на това да сме граждани на Европейския съюз“. 

11-2020 Конференция на тема „Използването на глас, жестове и език на тялото за 
ефективна реч“, отворена за ученици, учители, училищен персонал, местни власти и 
родители. Учениците ще се погрижат да споделят всички материали за конференцията 
на платформата eTwinning. 

02-2021 Учениците ще се срещнат с европейските си приятели чрез Skype. Те ще 
говорят за своите интереси и хобита.  

03-2021  Гостуване на ученици и учители в България. Настаняване в семейства. 

ДЕБАТ: „Домашните са вредни“ 

Румъния представя окончателния формуляр за оценка и тестване на говорните и 
комуникативните умения на учениците и въпросник за проверката и оценката на 
дейностите и за проекта като цяло.  

04-2021 Учениците ще подготвят и качат проект за местната фолклорна музика и танци 
в платформата eTwinning за проект „Да се опознаем, да опознаем Европа“. 

05-2021 Мобилност на 4 ученици и 3 учители - Osimo, Italy 

ДЕБАТ: "Дигитално училище без книги" 

Румъния представя eStorybook.  Испания представя дневника на блога за дейностите по 
проекта. Всички партньори ще имат заключителна дискусия за ползите от проекта. 

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. 


