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ВТОРА  МЕЖДУНАРОДНА УЧЕБНА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ОБУЧИТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ   В ГРАД  КОНЯ,  ТУРЦИЯ 

 

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 23.04.  до 01.05.2016 год. 

Участници: 

Учители: Янка Шурелова. Ученици: Таня 

Рошманова и Моника Милева.  

 

Планираната втора Международна 

учебна, преподавателска и обучителна дейност  

- C2, се проведе в партньорското училище от 

град Коня, Турция.  Срещата започна с 

Представяне на  училището-домакин „Karatay 

IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi“-  град  

Коня  и приветствия от Директора на 

училището,  и Директора на Регионалния 

инспекторат на образованието. 

Координаторите от страните-партньори 

представихме страните, градовете и училищата, които представляваме.  Срещата беше отразена 

по турската телевизия и 3 вестника, които донесохме 

в България. 

 

По време на срещата учителите и учениците 

бяха разделени и в по-голямата част работиха 

отделно. С и от учителите се осъществиха следните 

дейности:   

 

 Представяне на различните курсове по 

английски език от всички партньори; 

 Осъществяване на конферентна връзка(скайп 

и етуининг) с партньорите(Гърция, Полша и 

Италия), които не присъстваха на срещата, за 

да представят техните  английски курсове; 

 Обсъждане и оптимизация на курсовете за електронно обучение; 

  Избирането на курсовете, с които да се работи с учениците; 

 Работа с учениците по двата избрани курса за електронно обучение от учителите по 

английски,  от Турция, Румъния и Германия; 

 Обсъждане и оптимизация на теста за речника, който учениците трябва да подготвят, 

като допълнение  на нашия общ курс по английски език; 

 Присъствие на  упражненията на учениците; 

 Създаване на въпросник за оценяване от учениците на речника; 

 Създаване на въпросник за оценяване  от учениците на английския електронен курс; 
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 Създаване на въпросник за оценяване  от 

учениците срещата в Турция; 

 Създаване на въпросник за оценяване  от 

учителите срещата в Турция;  

 Попълване на въпросник, оценяващ 

срещата в Турция; 

 Анализиране и обсъждане на резултатите 

от трите теста на учениците и теста на 

учителите; 

 Преглед на Апликационната форма и 

обсъждане на предстоящи задачи, както и 

разпределяне на същите между партньорите; 

 Обсъждане на темите на докладите и сроковете за участие в Симпозиума в Румъния, във 

връзка с разпространението на  проекта; 

 Качване на снимки от срещата във Facebook; 

 Фиксиране на датите за следващата среща в България – 06. – 09. 09.2016 год. 

 

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

 Дейности за изграждане на отборен дух. Тиим билдинг; 

 Учениците работят заедно, за да научат повече за 

партньорските страни и техните представители. Учениците 

подобрят своите умения за комуникация; 

 Гледане на PowerPoint презентация за Турция и 

попълване на онлайн тест за Турция; 

 Подготовка на онлайн курс в Exelearning, с помоща на 

турските ученици; 

 Използване на Moodle платформата за подготвените 

от учителите курсове. Помощ от турските ученици; 

 Работа на 

учениците по двата избрани курса по английски 

език  с помощта на  учителите по английски  от 

Турция, Румъния и Германия; 

 Оптимизация на теста за речника, който 

учениците подготвят, като допълнение  на 

нашия общ курс по английски език; 

 Попълване на въпросник, оценяващ речника; 

 Попълване на въпросник, оценяващ двата 

английски  курса; 

 Попълване на въпросник, оценяващ срещата в 

Турция. 

 

По време на срещата учители и ученици посетиха и разгледаха: 
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 Училището-партньор и разговоряха 

с преподаватели и ученици; 

 Социално и природонаучно 

училище в град Коня и разговоряха с 

преподаватели и ученици; 

 Част от град Коня, заснемане на 

сгради, паметници и забележителности; 

 Мевлана център; 

 Научен център; 

 Културно селище Силя; 

 Архитектурен и природен резерват 

Кападокия. 

 

По време на срещата бяха поставени 

следните задачи, които трябва да се изпълнят 

до следващата международна среща през 

периода 06. – 09. 09. 2016 год., в град Бургас, 

България:  

 Да се довършат и прецезира изпълнението 

на задачите от началото на проекта до 

следващата международна среща  в Бургас; 

 Да се популяризират страниците на  

проекта във Facebook, Twitter и eTwinning; 

 Да се направят връзки на страницата на  проекта към веб страницата на училището ; 

 Да се качат снимки от срещата в Турция в платформите;  

 Да се изпълняват поетите ангажименти за разпространение на информацията и добрите 

практики от проекта; 

 Да се качат финансовите 

резултати в Mobility tools+; 

 Да се създаде междинен доклад 

за първата проектна година, който се 

подава към ЦРЧР. 

 

 

 Децата на турските ни колеги – нашите 

нови участници в проекта. 

 


