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ЕРАЗЪМ + КД 2
„Да споделяме нашите стойности в усилието“
Незабравимо преживяване в Италия
Учениците, изучаващи френски език, от Езикова гимназия „Пейо Яворов”, участници в проекта „Да споделяме нашите стойности в
усилието”, ръководени от г-жа Магдалена Атанасова, директор на Гимназията, и г-жа Златка Димитрова, координатор на проекта, учител по
френски език, бяха за една седмица в Италия, в училище „Леонардо да Винчи”, гр. Палермо. Те са впечатлени от гостоприемството и
добросърдечността на италианците, от красотата на града и дори от сицилианската кухня. Мобилността им даде възможност да общуват със свои
връстници на френски, английски и немски език. Ето споделената емоция на Рая и Деница Черневи от 12 б клас:
„На следващата сутрин се събрахме в училище "Леонардо да Винчи". Посрещнати от хиляди целувки за добре дошли (изненадващ за нас
поздрав, мислихме си, че само във Франция има такава традиция) се запознахме и с другите делегации. Заедно разгледахме арабско- нормандския
дворец, пълен с произведения на изкуството, пищен параклис, красиви полилеи и типични сицилиански мозайки. Разходихме се в центъра, където
забележителният площад „Куатро Канти“ ни направи голямо впечатление. Стигнахме и до кметството- изключителна сграда с огромен фонтан
отпред на площад Претония или още наричан „фонтанът на срама“, заобиколен от красиви статуи. Бяхме приети от заместник-кмета на Палермо.
Срещата се проведе в заседателната зала и бяхме запознати с въпроси, свързани с мафията, законите,спорта и училището. След края, обядвахме в
италиански ресторант, където опитахме крокети, лазаня и каноли. Следобед се отдадохме на изкуство и театър в музея на марионетките.
Разгледахме различни видове кукли и гледахме спектакъл на живо (за първи път). Вечерта опитахме капоната (задушени зеленчуци, основно
патладжан), разказвахме на семейството ни за културата в България, показвахме им много снимки на градовете и ги запознавахме с българските
традиции и обичаи”.
Организираните в училището танцови работилници по хип-хоп и латино,
спортните състезания, изготвянето на самостоятелни хореографии, изработването на
празнична украса и сувенири, участието в празника на „Еразъм +” ги поставя в ситуации
на учене чрез правене и работа в екип с ученици от други страни.
Нашата делегация участва в празника с песента „Моя страна, моя България”, с три
танца: на Мариела и Крисияна и на дует Рая и Деница Черневи. Публиката аплодира
изпълненията, ставайки на крака, за да изрази преклонението пред таланта на нашите
ученици.
Седмицата, изпълнена с емоции, знания и гордост отлита неусетно, а Илияна от
11а клас споделя: „Върнах се друг човек – с много приятели и прекрасни спомени!”
Ванушка Димитрова, преподавател по БЕЛ

Италия - пет незабравими дни
Преживяванията, чувствата, които изпитах, всичко беше вълшебно. Отидох като един човек, а се върнах като друг с нови приятели. Еразъм +
ми предостави възможността да видя друга, различна държава с различни националности и култура.
Палермо е един много красив град, а като го видиш от възможно най – високата точка ти спира дъха. Най – хубавият ми момент беше вечерта
на Еразъм +. Репетицията на нашата песен не мина както очаквахм, но вечерта бяхме чудесни. Всички ни ръкопляскаха, даже станаха прави. Можех
да видя от сцената как директорката на тяхното училище ни се радва. Но и ние бяхме си измислили танц в мазата на училището, може би за това
госпожа Димитрова и Директорката също бяха толкова щастливи по време на представлението ни.
Всичко в Палермо беше прекрасно – храната, културата, хората, архитектурата. Още щом направих първата си
крачка, видях красотата на града. Имаше по малко от всички цветове като почнеш от червеното до виолетовото. Видях
най – красивия плаж, който съм виждала. Но архитектурните паметници ми грабнаха окото. Най – голямо впечатление
ми направи театър Масимо Италия. Изненадах се когато видях, че по улиците продават варени картофи.. Италианското
семейство, в което бях отседнала, ме заведоха да видя най – големия тетър в
Но както всяко друго нещо, и това си има своя край. Останах с прекрасни спомени за семейството, за Палермо, за
хората.
Илияна Костадинова, ХIа
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„Да споделяме нашите ценности чрез усилието“
1.
Определяне на ресурсните отговорници от колектива на
гимназията за сформиране на екипа на проекта – септември 2015г.
2.
Разпределение на задачите за реализирането на проекта и
информиране на педагогическия персонал – септември 2015г.
3.
Определени са количествени показатели за измерване на
постигането на целите – септември- октомври 2015г.
4.
Изработен е общ профил на изоставащия ученик и определяне
на профили на изоставащите и отсъстващите ученици - септемвриоктомври 2015г
5.
Установен е контакт с родителите на проведени с тази цел
срещи – септември 2015г.
6.
Установяване на наставничество за изоставащите ученици и
тези, които допускат неизвинени отсъствия – всеки ученик от
гореспоменатата целева група работи с наставник – ученик –
октомври 2015г.
7.
Изработени са инструменти за контрол на качеството на
проекта посредством анкети сред учениците – октомври 2015г.
8.
Избрани са капитани от всеки клас от целевата група на
проекта – октомври 2015г.
9.
Издаване на информационен бюлетин за представяне на
проекта, неговите цели и очаквани резултати на педагогическия
персонал и обществеността – октомври 2015г.
http://www.kvorum-silistra.info/index.php?st=new&id=8087
http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3300
https://www.facebook.com/p.yavorov
10.
Дейности на тема „ Античност, гражданство и спорт“.
Продукти – мултимедийни презентации на учениците по
гореизложената тематика, провеждане на открит урок за
Олимпийските игри в древна Гърция от преподавателите по български
език и по спорт, членове на работния екип – ноември – януари 2015г.
11.
Установяване на контакт на екипа на проекта със социални
партньори и сключване на договори за сътрудничество: Община
Силистра ( с действащ договор от проект Коменски и два спортни
клуба).
12.
Първо транснационално събрание за координиране на проекта в
гр. Марсилия, Франция – сформиране на комисия за управление на
проекта, определяне на начините за работа, подготовка на обучението
за иновативни методи за работа в обучението ( в Кипър), подготовка
за мобилността в Гърция- ноември 2015г.
13.
Създаване на интернет сайт на проекта за запознаване на
образователните общности с дейностите и резултатите на проектамарт 2015г.
http://partageonsnosvaleurs.weebly.com/
14.
Дейности по обучението на преподаватели и ученици в Кипър
(С1) – Иновативни методи на преподаване свързани с новите
информационни и комуникационни технологии. – декември 2015г.
15.
Дейност по разпространение на проекта – публикация в
местните медии : http://www.silistra.bg/news.php?id=3401d
16.
Междупредметна дейност за изработване на лого на проекта –
участие на образователните общности в избора на лого, което ще
фигурира на спортните тениски и на вестника на проекта. – декември
2015 – февруари 2016г
17.
Регистрация на преподавателите и учениците от проекта в
Twinspace – обмен и комуникация чрез иновативни способи, виртуално
сътрудничество между класовете - януари 2016г.
18.
Дейности за преподаване, учене и обучение в Гърция (Каламата)
– С2: обучение за гръцкото гражданство, Олимпийските игри и
техните исторически извори, осъществяване на голямо спортно и
гражданско събитие на античния стадион в Месини, рисуване на
гръцка ваза в центъра на занятите и участие във вечер на културите
Еразъм+ - февруари – март 2016г.
19.
Дейности по разпространение на мобилността в Гърция в
училището и сред обществеността: мултимедийни презентации на
учениците, участвали във визитата, публикации в медиите, издаване
на училищен вестник „ Елит“ посветен на това събитие – март 2016г.:
https://youtu.be/yZOjL2DeFiQ
https://twinspace.etwinning.net/6823/pages/page/80509
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/3/23/823/6823/files/a899ce4
0.pdf
20.
Първа голяма транснационална оценка на учениците на
придобитите компетентности и знания по време на първата раздел.

21.
Представяне в класовете от целевата група по проекта на
получените знания за гръцкото гражданство и спорта в Античността
– март 2016г.
22.
Публикации на мултимедийни презентации на ученици, отчет и
видеоматериали на сайта на проекта и на страницата на България в
Twinspace - март 2016г.
https://twinspace.etwinning.net/6823/pages/page/80509
http://partageonsnosvaleurs.weebly.com/
23.
Работа по общото оценяване на компетентностите на
персонала на проекта в Twinspace и в Google Doc. Първо
транснационално оценяване на учениците по придобитите знания и
компетентности. – февруари 2016г.
24.
Родителски срещи – информиране на родителите относно
придобитите компетентности на учениците и резултатите от
работата на тандемите (силен и изоставащ ученик).- февруари 2016г.
25.
Дейност „Чрез усилието ставам активен гражданин“ учениците работят по темите спорт, Европейски парламент и
институциите на Европейския съюз, гражданските права и др.
Мултимедийни презентации на учениците въз основа на придобитите
знания.
26.
Провеждане на турнир по шах с участието на ученици от други
училища. – февруари 2016г.
27.
Изработване на въпросник по проблемите на спорта и
провеждане на анкета сред учениците от целевите групи в шестте
училища.
28. Издаване на брой №1 на училищен вестник Еразъм+ по първи
раздел.
29.
Синтез на резултатите от анкетата и на проблематиките,
свързани със спорта в кварталите и училищата. Анализ на
резултатите. – април 2016г.
30.
Дейности по подготовка на мобилност С4 Германия: подбор на
екипите, разясняване на работата на Европейския парламент и
подготовка на участниците в симулация на заседание на Европейския
парламент за вземане на решение „ Да участва ли Европейския съюз с
отбор под един флаг на Олимпийските игри ?“- април 2016г.
Обучителни дейности на майчин и чужд език (френски) по темите за
гражданско образование и спорт.- март – април 2016г.
31.
Участие в мобилността във Фрайбург, Германия. Включване на
учениците в общи спортни дейности, посещение на футболния
младежки клуб на Фрайбург, на Европейския парламент в Страсбург и
симулация на негово заседание в училището на партньорите, участие
във вечер на Еразъм+ с изпълнение на българска и френска песен.
32.
Оценка на дейността от учениците преподавателите,
участници в проекта.- май 2016г.
33.
Разпространение на резултатите от визитата в Германия в
местната преса, сайта на гимназията http://eg-yavorov.com, в сайта на
проекта http://partageonsnosvaleurs.weebly.com/
https://twinspace.etwinning.net/6823/pages/page/80509
34.
Издаване на №2 на училищен вестник от проект Еразъм +
посветен на мобилността във Фрайбург, Германия – май 2016г.
35.
Издаване на №3 на училищен вестник от проект Еразъм+
посветен на спортните дейности на гимнзаията.- юни 2016г.
36.
Оценка на дейностите и резултатите на проекта –
педагогически персонал и ученици.
37.
Прилагаме на хартиен носител трите броя на вестника, издаден
по проект Еразъм +.
Координатор на проекта за ЕГ „Пейо Яворов“, Силистра: Златка
Димитрова
Участници в мобилностите:
Марсилия, Франция – директор на ЕГ и координатор на проект
Еразъм +
Пафос, Кипър – 3 преподаватели
Каламата, Гърция – 2 преподаватели и 6 ученици
Фрайбург, Германия - 2 преподаватели и 5 ученици
Марсилия, Франция – координатор
Никозия, Кипър – участие в международен конгрес за
разпространение на проекта – координатор
Палермо, Италия – 2 преподаватели и 6 ученици

