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ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА УЧЕБНА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ОБУЧИТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ   В ГРАД  НОЙВИИД,  ГЕРМАНИЯ 

във връзка с участие в  проект по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: 

Стратегически партньорства, с ДОГОВОР № - 2015-1-DE03-KA219-013780_4  на ЦРЧР–

Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската Комисия (ЕК) по Програма 

„Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС), на тема „Closing the gap in ICT“ – „Преодоляване на 

пропуските в ИКТ“, през периода от 27.02.  до 07.03.2016 год. 

Участници: Учители: Янка Шурелова и Николина Лефтерова; 

Ученици: Таня Рошманова и Моника Милева. 

 
Планираната първа Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност  - C1, 

се проведе в партньорското училище „Давид Рьонтген“ от град  Нойвиид,  Германия. Срещата 

започна с Представяне на  училището-домакин „Давид Рьонтген Шуле“-  град  Нойвиид и 

приветствие от Директора на училището.  

По време на срещата учителите и 

учениците бяха разделени и в по-

голямата част работиха отделно, в екипи 

от участниците от деветте партньори, 

водени от учителите и учениците от 

Германия.  

По време на срещата се осъществиха 

следните дейности с и от учителите: 

 Разглеждане на училището и 

разговори с преподаватели и ученици; 

 Представяне на платформата 

http://moodle.rekord.com.pl/ , създадена за 

целите на проекта; 

 Обучение за създаване на курс в Moodle; 

 Представяне на курс в Moodle за град Кьолн, като модел за създаване на курс, 

използвайки различни възможности; 

 Разглеждане на част от град Нойвиид,  Германия; 

http://moodle.rekord.com.pl/


                  

                                                                             

        Erasmus+  Project:     Closing the Gap in ICT                                           № 2015-1-DE03-KA219-013480-4 

           Erasmus+ Project                            № 2015-1-DE03-KA219-013480-4  

 Създаване на курс в Moodle за град Нойвиид,  Германия; 

 Създаване на курс за град Бургас, България, използвайки материалите, качени преди 

срещата в eTwinning; 

 Посещение и разглеждане на град Кьолн,  Германия; 

 Създаване на курс в Moodle за град Кьолн; 

 Представяне и дискусия на логото на проекта; 

 Представяне и дискусия на новата група, на проекта, в eTwinning; 

 Осъществяване на конферентна връзка с Италия и Гърция в eTwinning; 

 Представяне и дискусия на  групите  във Facebook, в Twitter и eTwinning; 

 Представяне от България на  обобщената и  сравнителна информация от въпросниците, 

попълнени от 79 учители от деветте страни, разглеждащи началното ниво на използване 

на електронно обучение; 

 Посещение и разглеждане на 

компанията „Расселщайн“, партньор на 

„Давид Рьонтген Шуле“. Някои от 

класовете на училището провеждат 

практиката си там, използвайки продукти 

на електронното обучение; 

 Обсъждане на въпросник за 

учениците; 

 Обучение за качване в Moodle на 

курса, на учениците за град Нойвиид, 

направен на програмата exeLearning; 

 Присъствие на заключителнато 

упражнение на учениците от курса „анти-

конфликт“; 

 Обсъждане на курса по английски език за следващата среща в Турция; 

 Преглед на Апликационната форма и обсъждане на предстоящи задачи, 

както и разпределяне на същите между партньорите. Разпределяне на 

задачите за следващата среща в Турция; 

 Попълване на въпросник, оценяващ срещата в Германия.   

 

По време на срещата се осъществиха следните дейности с и от учениците: 

 Разглеждане на училището и разговори с преподаватели и ученици; 

 Разглеждане на част от град Нойвиид, с цел заснемане на сгради, паметници 

и забележителности; 

 Представяне на програмата exeLearning. Обучение за създаване на курс и въпросник   в 

програмата; 

 Създаване на курс и въпросник в програмата exeLearning за град Ноевиид; 

 Посещение и разглеждане на компанията „Расселщайн“, партньор на „Давид Рьонтген 

Шуле“. Изработване на отварачка от металните листи, произвеждащи се в завода; 

 Посещение и разглеждане на град Кьолн,  Германия; 

 Изработване на 3D модел на медал, 

използвайки CAD програма; 

 Наблюдение на работа на 3D принтер; 

 Участие в курс „анти-конфликт“ с  

упражнения, свързани със самозащита; 

 Попълване на въпросник, оценяващ 

срещата в Германия; 
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Участниците се запознахме с историята и забележителностите 

на град  Нойвиид, Кьолн  и Мюнхен, където бяхме в събота, 

преди да отлетим за България.  

Всички, предвидени за срещата, задачи бяха изпълнени. 

 

По време на срещата бяха поставени следните задачи, 

които трябва да се изпълнят до следващата 

обучителна среща през периода 24.04 – 

30.04..2016год., в град Коня, Турция:  

 Да се направят регистрация за други 

учители от училището; 

 Да се популяризират страниците на  

проекта във Facebook, Twitter и eTwinning; 

 Да се гласува за логото на проекта; 

 Да се качат снимки от срещата в 

Германия в платформите;  

 Да се 

изпълняват 

поетите 

ангажименти за 

разпространени

е на 

информацията 

и добрите 

практики от 

проекта; 

 До 

01.04.2016год. 

да се приготви 

кратък курс за 

английски език 

– начално ниво. 

 

 

 

 


