Добре дошли в нашия
EРАЗЪМ+ ПРОЕКТ!
 Чудесна нова връзка между нашите европейски училища!
 Ново предизвикателство за нашите ученици и учители!

Партньорите – училища от 5 европейски страни

1 СЕПТЕМВРИ 2015 / 1 СЕПТЕМВРИ 2017
Двугодишен проект ЕРАЗЪМ+

Ценностни разпространени европейски игри
в помощ на образованието

Конкретните цели на партньорството са:
 Споделяне на идеи за традиционни игри
 Традиционните игри– начин за увеличаване на положителното
въздействие от игрите върху обучението
Европейското партньорство на петте училища в проекта цели изследване на традиционните детски игри в
страните-участници, проследяване на развитието на детските игри от времето на техните родители и търсене
на настъпилите промени , прилики и разлики в начините на игра сред учениците в днешно време. Основната
цел в това изследване е да се определи ефекта от традиционните детски игри в процеса на ученето, както и
начините за увеличаване на положителното въздействие от игрите в обучението . Използването на детските
игри в модерната класна стая е един от най-предпочитаните и ефективни методи за преподаване , защото
прави часовете по-интересни и ползотворни, значително се повишава вниманието на всички ученици в
класната стая, уменията им по различните учебни предмети и подобрява резултатите в училище.

Комуникация
Използване на нови технологии и английски език в реална ситуация,
в общуването с останалите партньори, създаването на крайните
продукти.

Мобилности
5 Работнисрещи с учители
2 Работнисрещи с учители и ученици

Популяризиране дейността по проекта
Подготовка на „Европейски кът” с материали и информация за страните и
училищата партньори .

Подготовка за Първата
международна среща
 Aнкетирани са 100 деца на възраст от 15 до 19 години и 50 родители с цел
да се направи проучване кои са най-популярните детски игри.
 Обобщение на резултатите от въпросника "Игрите на нашите баби,
дядовци и родители".
 Подготвяне на Power point презентация на най-популярните игри за първата
партньорска среща .

WORTH-SPREADING EUROPEAN
GAMES AID MAISTREAM
EDUCATION
Summary of Questionnaire results – 100 students

Are there any childhood gamesthat you
would you like to share with other
students from different countries?
Hopschotch-16
Guards and thieves-7
Hide and seek-5
Blind man’s buff -3

TOTAL100

YES-48

NO-52

11-16 Януари 2016
Първа международна срещаКаляри - Италия,
Където всяко училище представи пет традиционни
детски игри, характерни за съответната държава,
както и правилата за игра, речитатив, използван по време
на играта и т.н. Представяне на резултатите от
първоначалната анкета, презентации на игрите,
разпределение на задачите и определяне на крайните
срокове.

Участие в конференция : ”Играта и научното познание”, посещение на музей,
където видяхме изложба от типични народни пособия за игри.

Подготовка
за Първата международна среща с ученици
 игрите на баба и дядо
 презентация
Съвместно с учениците са изготвени 2 Power Point презентации - едната : „Моята страна,
моят град и моето училище”, с която представиха себеси, своето училище, град и страната.
Учениците се запознаха с игрите на своите родители, баби и дядовци, използвайки новите
технологии, събирайки информация и, разбира се и се научиха на самите игри.
Изработване на втора презентация, кои са най-предпочитаните пет игри ,където те са
изготвили подробно описание на тези обичани занимания и техните правила.

Dodgeball

The consuls stand in the centre of both ends of the
playground, each consul of the opponent team.

Ивчо, Маги,Ели,Ели, Цвети и Коци са готови с презентацията си.

