
                                                                               

 

                                                                                            

 

                                                                                                           

READING  

(R-realistic, E-enthusiastic, A-attractive, D-different, I-independent, N-nowadays, G-

Generation) 

№ 2019-1-RO01-KA229-063963_3 / UNDER THE ERASMUS + KA2 PROGRAMME 

Краткосрочни съвместни дейности по проект Еразъм+ 

на тема 

 Развитие на умението четене чрез дигитални технологии 

10 –13 февруари 2020 г. 

 

В периода 10 –13 февруари 2020 г., Първо основно училище “Св. Св Кирил и Методий”, 

гр Гоце Делчев бе домакин на втората работна среща по проект на Програма Еразъм+, 

“Четене”. Темата на съвместните дейности бе “Развитие на умението четене чрез 

дигитални технологии”. В работната среща участваха 13 педагогически специалисти от 

Румъния, Турция, Испания и Литва. 

 

I Презентация на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце 

Делчев. 

 Проектните партньори бяха посрещнати с хляб и мед, като символ на българското 

гостоприемство и китка здравец с пожелание за здраве, късмет и ползотворна 

работа. 

 

 



 Работната среща започна с представяне на Първо основно училище „Св. Св. Кирил 

и Методий“. Присъстващите учители бяха възхитени от иновативната материална 

база на училището. Те с удоволствие се разходиха из уютни и изпълнени с полезна 

информация училищни коридори, както  и разлистиха книгите в  специално 

отделените кътове за четене и отдих. 

 

 

 Презентацията продължи с посещение в различни класове. Първокласниците от 1б 

рецитираха български стихотворения и с голямо удоволствие демонстрираха, че 

вече са грамотни ученици. 

 

 

 

 Учениците от 5а клас представиха по достъпен и интересен начин информация за 

различни факти от историята и кулутурата на България, с които предизивкаха 

любопитството на чуждестранните гости . 

 
Interesting facts about Bulgaria 

https://parvogd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EU35QBrler9FnUvqyeWsGvEBQoUrlB4eXEPp_jD96x4iFA?e=5vCnku


 Шестокласниците разказаха основни факти за училището и подариха на 

партньорите брошури на английски език. 

 
Brochure 

 

 Учениците от 7б клас бяха подготвили информация за географията на страната 

ни и интересни особености, които ги карат да се чувстват горди българи! 

 
Video - Geography lesson 

 

 Четвъртокласниците от 4в клас разказаха за международните дейности по 

проект eTwinning и подариха мартенички на гостуващите учители. 

 
 

 Учениците от 6a клас развълнуваха всички с изпълнението на българска 

народна песен. Освен това се проведе и интересна дискусия за ползата от 

ученето на английски език. 

https://parvogd-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EfKL1MHValBEpxrGuXEuZuABJZ4ZmOHCIEoPCQgMiRIBQA?e=u4jDyr
https://parvogd-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/ETbVq-r6hlpFm4rS9XrVvYIBljwr5RbA-Iaznd0trHwFZQ?e=1kJY2c


 
Bulgarian folk song 

 

II Открити уроци 

С цел споделяне на добри практики и изпълнение на заложените цели на проекта бяха 

представени няколко урока. 

 

 Госпожа Динева и учениците от 7а клас представиха родината ни, родният град 

и обичаното училище чрез интерактивни дейности. 

 
Bulgaria 

Gotse Delchev 

 

 Учениците от 5а клас демонстрираха уменията си за четене с разбиране в урока 

Charity work. Госпожа Динева представи дигитални инструменти, които 

използва в часовете по английски език с цел развитие на езиковите умения. 

Charity work 

 

 Развитието на умението четене чрез дигитални технологии беше представено и 

в урока по англиийски език в 7а клас, където под ръководството на госпожа 

Динева седмокласниците демонстрираха уменията си за разбиране на непознат 

текст. 

https://www.facebook.com/105467837568980/videos/176402753644859/?modal=admin_todo_tour
https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EVLxONnYPalGmDgsEW0H4P0BzvzdL-fRLisNYV7kiSddNg?e=og7BuE
https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EVLxONnYPalGmDgsEW0H4P0BzvzdL-fRLisNYV7kiSddNg?e=og7BuE
https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EZqV5upYyaZHspyKhS-P1n8BwZJEgWgbFgieO3tYOmW3Mw?e=4wOwks


 
Spain                                                                                         Lithuania     

 
 Turkey                                                                                         Romania 

 

 Урок „Български традиции“ – ЦДО IV а/б група,  бе представен от господин 

Динев. Четвъртокласниците разказаха за традициите, свързани с честването на 

празника Баба Марта, пресъздадоха легендата за Пижо и Пенда и заедно с 

гостуващите учители изработиха мартенички.  

 
Bulgarian tradition 

 

 

 

 

 

 

 

https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/ERWRSmQ2QjRGihKaNINVJS4BtIITOmjq6jnKUzAzX1pLUQ?e=DJg3zb
https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/Eav-NaV8CLtChfhSHVNHI8wBn9ITp5t8JpolG5l93VQMgw?e=p4TeM1
https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EZGOpVPAfSRGnOIFRSWj1lcBRy1yn30z553-8RTKczSB5Q?e=CigNn8
https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/Eezs4G88sQdKi0NKKl_1r2EBcum16uKaFLS_54o3x08AVQ?e=eneNNS
https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/Ea3DUd4MPwZFrlDMo-9epMwBgk-KsyA2ZXIhD1CtkXNAbQ?e=00vj5D


 Госпожа Карпатова демонстрира иновативни методи за развитие на уменията 

четене с разбиране на учениците от 3б клас в проведения урок по английски 

език. 

 
 

 Госпожа Попаркова представи урока „Една българка“,чиято цел беше да 

докосне гостуващите до едно от най-хубавите произведения в националния ни 

литературен фонд. 

 
 

 Госпожа Калинова и ученици от ученическия съвет в училището представиха 

урок за символите на „Цветовете“, чийто основен мотив бе „Приятелството е 

като една дъга“. 

 
 

 

 

 

 Урок по английски език представи Айфер Кайхан Сака – учител по английски 

език от Ескишехир, Турция. Тя проведе занимателни упражнения, с които 



представи училището и града си, а след това интерактивна игра за развитие 

уменията слушане и говорена на английски език. 

 
 

 

 „Развален телефон“ беше темата на урока, който учителите по английски език 

Ивона Ферон и Едгард Олехович от Вилнюс, Литва проведоха с 

петокласниците. 

 
 

 Урок по английски език с ученици от 6б клас, проведе и преподавателят по 

английски език от Севиля, Испания – Давид Макуеда. Той разказа за родното си 

място като целта на урока беше да провокира учениците да обогатят речника си 

на английски език и да преговорят граматическата употреба на минало време. 

 
 

III Работни срещи. Презентации по проекта. 

Координаторът на проекта – госпожа Динева представи следните презентации, 

включени в работната програма: 

Bulgarian education system 

https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EVEk6VpIp_hNqfRTGG7ShOgB-3msA0WiJJ4mxrUfN5F1OA?e=Pnepw5


Reading through digital tools 

Evaluation. Didactic strategies of reading. 

      Innovative tools for reading 

 

IV Българска култура, традиции, обичаи и забележителности. 

 Посещение в кметството на община Гоце Делчев. 

 

 Български народни танци 

 

 Забележителности                 

https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EYRMNepW2TJPvyCfvcPuZCsBEk2rDeAjYrB0vXBKInXRFQ?e=dQCAsG
https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EY-nqk2zlBFFqxijJvpVquIBDgw-BAsOkSTpFtRg0CXVsQ?e=RsTEkm
https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EZWpK1fwRItMqDFZ1UNmyeoBZnttuUerUEX2uYkOPfyqgw?e=71zief


V Въпросници. Анкети.Дискусия.  

 Връчване на сертификати от госпожа Дерменджиева – директор на Първо 

основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 

  

 

VI Резултати и продукти от проектните дейности на Първо основно училище „Св. 

Св. Кирил и Методий“. 

 Сайт на проекта: https://readingcorner68.wixsite.com/website 

 Фейсбук страница на проекта:Erasmus+ KA2, Reading 

 The story from the pictures presentation 

 Innovative stories presentation 

 My favourite book video 

 Let’s help the others read video 

 Bulgarian activity report 1 

 Bulgarian activity report 2 

 Bulgarian activity report 3 

 Bulgarian activity report 4 

 

 

 

 

 

 

 

https://readingcorner68.wixsite.com/website
file:///C:/Users/User/Desktop/Erasmus+%20KA2,%20Reading
https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EY7WvYNDlppLlBLbkVQm1gkBC1ZobQ9kP4qiGYTXKw6p1Q?e=T4J5bw&fbclid=IwAR05tbNw0IlkhPIqFHrVifWa2FkX5xwU5eLhP3KxQrgllRksGHqvyohsbfM
https://parvogd-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EYQAIIRkkwlEvOe69ckbJCoB7hXLXKCpG0XYQeZTueVCAA?e=sZYFui&fbclid=IwAR2J_rVr6tvtzZn7v_k507CCM-3PYW2icvKYZ-CXXt3ihGDcCNytw2pLMuM
https://parvogd-my.sharepoint.com/personal/dineva_parvo-gd_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdineva%5Fparvo%2Dgd%5Forg%2FDocuments%2FMy%20favourite%20book%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fdineva%5Fparvo%2Dgd%5Forg%2FDocuments
https://parvogd-my.sharepoint.com/personal/dineva_parvo-gd_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdineva%5Fparvo%2Dgd%5Forg%2FDocuments%2FLets%20help%20the%20others%20read%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fdineva%5Fparvo%2Dgd%5Forg%2FDocuments
https://parvogd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EZYSVuYIw_JPqjVmAcLT7JsBqWkHBOvh8fbyTmZyXaQcMw?e=KXnTuJ
https://parvogd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EWiTBY18asRKq0cUkwog06ABcejq2DQB448xRN6IM4B87w?e=GLStuo
https://parvogd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EVI70Yv_V1FHvi29sOvWqYQBv5yKzyBqwGLM3gwvnr00yQ?e=JPa2kv
https://parvogd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dineva_parvo-gd_org/EajzJTKy6d1Hsit249fmR9MBBn89WslsAv4gVOqNFLy7yw?e=oz8jcM

