Проектът се реализира
по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+ "
Ключова дейност 2 ,"Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики",
дейност "Стратегически партньорства само между училища",
Договор № 2015-1-CZ01-KA219-014023_3

PLAY, BE FREE!
Участващи страни:
Координатор: Република Чехия, Прага, Základní škola, Praha 2, Londýnská 34
Република Полша, Л`ович, Zespol Szkol przy ul. Grunwaldzkiej 9
Италия, Алтамура, Scuola secondaria di 1° grado Padre Pio Altamura
България, Смолян, СОУ „Св.св. Кирил и Методий”
Проектът е фокусиран върху подрастващите и проучва приликите и разликите на
начина на обучение и на живот чрез пет основни теми: филми, изкуство и занаяти, храна
и начин на живот, музика, книги.
Първа транснационална среща, реализирана в Прага – 15. ХІ. – 21. ХІ. 2015г
Участници от България, СОУ „Св.св. Кирил и Методий”:
Г-жа Р. Шехова – директор на училището
Дафинка Николова – координатор по проекта
Надежда Станкова – старши учител по английски език
Анастасия Глухова – Ха клас
Мирела Речникова – ІХ а клас
Божидара Николова – VІІІ а клас
Ива Николова – VІІІ а клас
Боянка Командарева - VІІІ б клас
Дейности, реализирани преди визитата:
Координаторът от Р. Чехия създаде календар на дейностите за 2-годишния период на
проекта и уебсайт на проекта, партньорите от Полша регистрираха проекта в еTwinning
портала и създадоха WhatsApp група, партньорите от България отговарят за включване
на материалите по проекта във виртуалната платформа и създаване на електронна
анкета за очакванията по проекта. Партньорите от Италия отговарят за създаване на
онлайн въпросници за периодична оценка по проекта.
Преди посещението в Прага учениците от всяко училище създадоха филми за
страната, града и училището, изработиха модели на лого и видеокарта, чрез която да
разкажат за себе си и семейството си. Включиха се в eTwinning портала и
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кореспондираха с ученици от страните партньори и с приемното семейство. В портала са
представени снимки от страната, града и училищния живот. Всички участници
създадоха кратък откъс от национален филм, попълниха електронна анкета за
очакванията по проекта. На участващите екипи от съответните страни бе изпратена
подробна програма за дейностите, включени в работната визита в Прага.
На 15. ХІ. 2015 г. делегацията от България, гр. Смолян, пристигна вечерта в 20:30
часа на летище Рузине в Прага, където приветливо и топло ни посрещнаха нашите
домакини, родителите и учениците от приемните семейства. Запознахме се, създаде се
задушевна обстановка и приемните семейства сърдечно и отговорно осигуриха
едноседмичния престой на учениците.
Дейности, реализирани по време на визитата:
На 16. ХІ. 2015 г официално бе открита работната среща чрез представяне на проекта,
слово на директора, слово на представител на образователна институция, представяне
на училищните делегации на страните партньори и програма, подготвена от училището.
Всички участници получиха подарък раница с логото на проекта и информационни
материали. Училището бе украсено с материали по темата, по коридорите бяха
подготвени информационни кътове за страните партньори, в залите бяха оформени
ученически кътове за България, Полша и Италия. Проведе се обиколка по групи в
училището чрез ученици екскурзоводи.
На работна среща с учителите се разпределиха дейностите и се планираха периодите
на провеждане на транснационални визити. Бе показан изборът на лого на проекта след
селекция на направените предложения от училището домакин. Обсъдиха се начините
на разпределение на бюджета и възможности за успешно и ефективно сътрудничество.
Всяка страна сподели начина на селекция на ученици, участващи в проекта.
Заместник-директорът от училището домакин ни представи образователните планове,
стратегията за развитие на училището, етапите на обучение, методите на работа между
ученици, учители, родители, начините на формиране на оценка и структурата в
училището.
На 17.ХІ. 2015г. се представиха откъсите от филмите на съответните страни.
Учениците от нашето училище избраха откъс от филма „Вчера” по сценарий на Иван
Андонов и с помощта на старши учителя по ИКТ Елена Георгиева го подготвиха. След
това се проведе играта с образователни въпроси „Познай страната”. Всички ученици
изработиха значки с имената на гостуващите представители. Осъществи се
образователна разходка с цел опознаване на забележителностите в района на
училището- катедралата Света Людмила, Националния театър, Телевизионната кула…
Учениците в мултикултурни групи презаписаха сцените от филми, като целта бе да
разпознаят историята във филма и да направят нова версия чрез използване на ИКТ
програма за филми. Участниците от всички страни се включиха в групи в
мултикултурна среда и работиха съвместно с ученици, учители и родители в
работилници за създаване на комикси, рисуване на история, създаване на репортаж,
създаване на пантомима в различни костюми, използване на фотоапарата и камерата.
На 18.ХІ. 2015г бяха формирани мултикултурни екипи и се проведе образователната
игра „Търсене на съкровище” чрез обиколка на Прага, откриване на известни
забележителности, изпълнение на поставени задачи в стил Джеймс Бонд пред
Националния музей, събиране на информация от граждани на Прага за известни
личности, разглеждане на Карловия мост и дискусия с аргументи на Староместкия
площад пред средновековния астрономически часовник Орлой, готическата църква Тин,
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бароковата църква „Св. Николай” и паметникът на Ян Хус за исторически места, на
които са заснети известни филми в Прага. Успяхме да опознаем сърцето на Прага, да се
докоснем до историята, културата и традициите и да почувстваме атмосферата на
страната домакин, като бяхме поставени в позиция на изследователи.
След обяд на всяка група бе поставена задача учениците да изиграят кратка сцена с
костюми и реквизит в съответен филмов жанр.Започнаха усилени репетиции и
подготовка. След това екипите от ученици създадоха кратък филм на английски език
чрез техниката Зелен екран
На 19. ХІ. 2015г. учениците бяха включени в типични спортни игри, проведени в
училищния спортен комплекс с подкрепата и участието на родители и учители.
Учителите бяха включени в мултикултурни групи за наблюдение, изследване и
обсъждане на поредица от уроци в различни класове и по различни предмети –
английски език, чешки език, испански език, ИКТ, история.
Последният ден, 20.ХІ.2015г., се проведе образователна екскурзия в Чешката
телевизия с помощта на родители. Ученици и учители по групи посетиха различни
студия, зали за заснемане на филми, студия за новини, студия за шоу и развлекателни
програми, експозиция от Международния кинофестивал Карлови вари. Учениците
осъществиха различни дейности в ролята на режисьори, заснемане на репортаж с
камера, четене зад устройство.
Вечерта бе организирано прощално HOLLYWOOD парти в костюми, съвместно с
родителите на приемащите семейства. Представиха се заснетите микрофилми. Всяка
делегация получи материали от проведените съвместни обучителни дейности през
работната седмица и символичен подарък по темата. Бе оформена стена на звездите,
учениците от гостуващите делегации попълниха анкета във връзка с ползата от
проведените обучителни дейности по време на визитата. Заедно всички се забавляваха,
танцуваха, общуваха приятелски.
Петдневното ни пребиваване в Прага, Základní škola, бе емоционално и запомнящо се,
насърчи учениците да развиват своята креативност, любознателност и способност да
общуват на английски език с ученици от други страни. По време на гостуването в
семействата учениците научиха изрази на чешки език. Домакините показаха уважение и
любезност към гостите, изключително добра организация по отношение на
многообразието от дейности. Създадоха се много приятелства, пожелахме си да обменим
нови идеи на предстоящата втора транснационална среща в Полша, гр. Л`ович.
Сбогувахме се с партньорите и на 21.ХІ. 2015г. поехме към летището, където отново се
срещнахме с приемащите семейства и сърдечно им благодарихме за положените грижи.
Училищен координатор: Д. Николова
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