
 

 

 

Изготвил:           Съгласувал: 

Ирена Стамболиева       директор на  

Мартина Златинова          7 СУ Кузман Шапкарев  

д-р Лилия Стоянова 

                          

ОТЧЕТНА ФОРМА  

 

На Ирена Стамболиева и Мартина Златинова – участници в проекта 

Име на курса: Удовлетворяващо училище: положителна среда и нови технологии 

- ERASMUS + SI.2.SAT.ICTA 

Начало на курса  28 октомври 2019 

Край на курса   08 ноември 2019 

Продължителност на курса -12 дни 

 

Отчет на дейностите през обучението 
28 октомври - 8 ноември 
 
СЕДМИЦА 1 
 
Понеделник 
Въведение в курса и презентации на участниците. Урок и дейности, свързани с 
мотиви за ранно напускане на училище, схоластична апатия и последиците от 
нея, значение на съюза между ученици, семейство и училищна среда, която 
насърчава самочувствието. 
  
Вторник 
Как да поддържаме мотивацията висока. Положителна и ясна комуникация, 
активно слушане, групово сближаване. Идеи за дейности, ръководени от 
ученици, управление на конфликти, подкрепящо обучение. Практически 
дейности, игра на роли и дискусия. 
 
Сряда 
Креативно и динамично обучение- Мислене извън кутията - как новите 
перспективи могат да насърчават академичната мотивация, доверието и 
освеженото чувство за цел. Учене на тялото и ума, алтернативни форми на 
изразяване, емоционална интелигентност. Практически групови дейности и 
дискусии. 
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Четвъртък 
Наставничество, мрежи за безопасност на учениците и разбиране как групата - 
учители, ученици и семейства - може да бъде ефективен ресурс за създаване на 
положителна училищна среда. 
 
Петък 
Симулация на уроци от членовете на курса, използвайки умения и стратегии, 
придобити през седмицата. Класна дискусия на лични случаи и мозъчна атака на 
възможни стратегии. 
          
         СЕДМИЦА 2 
 
Понеделник 
Какви технологии използвате в класната си стая? Как да интегрирате мобилните 
устройства в уроците си; Двойни и групови дейности; YouTube. Дейности, 
размишления и въпроси. 
 
Вторник 
Facebook и Edmodo: какво да използваме, как да го използваме. Въведение в 
Edmodo. Дейности, размисъл и въпроси. 
 
Сряда 
Как да използваме ИКТ в клас: Етични въпроси, свързани с използването на ИКТ 
в клас. Въвеждане на уеб платформи и приложения, които ще направят вашите 
уроци по-забавни и интерактивни (Quizlet, Pear Deck). 
 
Четвъртък 
Викторини и образователни игри: Учене чрез базирани на игри платформи като 
Socrative, StudyStack и Kahoot. Социални медии в класната стая: Използване на 
Instagram и Pinterest за учебни цели. 
 
Петък 
Mindomo- различен и удобен начин за учене. Създаване на визуални ресурси за 
улесняване на обучението. Завършване на седмичните дейности и заключения. 
Церемония по закриване и сертификати. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет на резултатите от курса “Удовлетворяващо училище: 

положителна среда и нови технологии“ - ERASMUS + SI.2.SAT.ICTA 

 

декември 2019: 

Обучение на педагогическите специалисти от VII СУ “Кузман Шапкарев“ 

Педагогическите специалисти бяха запознати с:  

- SWOT анализ  

- Burn out 

- Mindfulness 

- Flip the classroom 

- Образователни приложения и игри- Kahoot, Plickers, Pear deck, Quizlet,        
EdPuzzle, Powtoon, StopMotion 

 
януари 2020 

 

1. Планиране на „Дни на отворени врати“ за мултиплициране на добрия опит на 
учителите, получен по време на квалификационните мобилности. 

- Разпространени бяха информационни брошури за „Дни на отворени врати“ 

 

2.Виртуалното сътрудничество и споделяне на опита и резултатите от проекта 

чрез e-Twinning и платформите „School Education Gateway“,  Erasmus+ Project 

Results Platform. 

 

февруари 2020 

Ден на отворените врати  

Разпространяване на резултатите от дейностите на учителите, участници 

в квалификационните мобилности чрез презентации, видеоклипове. 

 

март 2020 

С учениците от 2 “б“ клас беше  проведен открит урок пред родители и 

колеги, на тема “Ученето чрез практика в положителна среда“. Бяха използвани 

образователните платформи Quizlet и Pear Deck. Учениците бяха мотивирани и  

ентусиазирани.  
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