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 Резюме 

 

През последните две години учителите по проекта Achieve+ работят заедно за постигане на обща 

цел: насърчаване на иновативната интеграция на културното наследство в образованието, чрез 

обучение на учители (накратко се присъединяват към събития за обучение на персонала, участват в 

някои дейности и присъстват на курс по математика и изкуство където CLIL и Методи за гъвкава 

учебна програма със сценарии за учене, използващи културно наследство) за това как да се създадат 

учебни сценарии с помощта на културното наследство, тестването им и интегрирането им в техните 

класни стаи. 

 

Тази брошура е създадена от учители, чиято област на специализация варира, идващи от 6 държави 

партньори по този проект по Еразъм+. 

Основната цел е да се насърчават и оценяват ползите, които Европа предлага чрез развитието на 

умения в междукултурните взаимоотношения, а именно чрез европейска съвместна работа и 

необходимостта да се мотивират учениците да учат, създавайки динамика, която отразява 

положителна промяна в практиката. Тези стратегии мотивират и подобряват всички участващи 

участници (учители и ученици), както и допринасят за Стратегическата рамка на ЕС за образование 

и обучение EF2020. 

 

Някога фокусът на нашия проект е разнообразието на културното наследство в Европа. Всички 

училища са съставили набор от учебни сценарии и образователни ИТ игри, които насърчават 
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използването на културното наследство в учебни среди, интердисциплинарно сътрудничество, 

съвместна работа, автономия, трансдисциплинарност и учене чрез изпълнение на проекти 

(интегриране на учебни програми). Освен това беше реализиран междупредметен процес на 

обучение с цел подобряване на учебния процес и следователно образователния успех, както и 

социалната и образователна стойност на европейското културно наследство. И накрая, 

насърчаването и постигането на придобиване на умения и компетентности и отваряне на 

образованието към иновативни практики в цифрова ера. 

 

Целта е да се изследват и споделят иновативни начини за постигане на конкретен резултат, с акцент 

върху голямо разнообразие от умения: i) логическо мислене и решаване на проблеми; ii) критично 

и творческо мислене; iii) информация и комуникация  ̧артистична и естетическа чувствителност; iv) 

благополучие и здраве; v) език и текстове. 

 

 

Това се прави, за да се погрижат всички ученици, чиито способности варират, но и тези, чиито 

методи на обучение се различават. Чрез това човек се надява да разпали страстта към ученето, която 

ще предостави на учениците необходимите инструменти за успех. Поради тази причина се 

гарантира, че трябва да правим иновации в нашите класове, като използваме инструменти web 2.0. 

В днешно време технологичните устройства са в центъра на живота на тийнейджърите. Така че 

трябва да ги заведем на уроци. От една страна, учениците ще бъдат по -мотивирани и ангажирани, 

от друга страна, те са граждани на 21 -ви век и задължението на учителя е да подготви учениците за 

технологичната среда, с която ще трябва да се сблъскат, когато напуснат училище. 

 

Съставена от шестнадесет учебни сценария и четиридесет и две образователни ИТ игри, тази 

брошура е предназначена за учители и заинтересовани страни в образованието като пример за 

използването на културното наследство в нашите класни стаи. 
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Образователни материали 
 

 Португалия  
Agrupamento de Escolas de Idães 

 
 
Website: http://www.e-idaes.org 

 

Telephone: +351255330387, +351255330386 

 

Email: secretaria@e-idaes.org 

 

Координатор: Джоана Фария , Учител по физкултура, координатор на спортен 

клуб – joaninhaalicefaria@e-idaes.org 

 

http://www.e-idaes.org/
mailto:secretaria@e-idaes.org
mailto:joaninhaalicefaria@e-idaes.org
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Екип: Паула Куня, учител по изкуства; Сузана Перейра, учител по английски език и Соня 

Фернандес, учител по езици 

 

Сценарий за обучение: 

„Геометрия в изкуството“ - създаване на лого 

 

 Интегриране на учебни програми: 

●  Предмет: Изкуства / Математика- CLIL методология (уроци по математика) / 
Английски език / История 
  

Главна идея: 

● Interdisciplinary and interactive lessons (Arts / Mats / English/ IT); 

Through the development of this activity, several specific contents of the subjects involved were 

worked and explored by teachers and pupils, either explicitly or implicitly, favoring the curriculum 

integration, and cross-curricular learning process. This learning scenario also explores how 

mathematics is in Romanesque Architecture, with emphasis on the Route of the Romanesque, 

an historical route in Northern of Portugal. Students will be invited to learn more about, circle 

circumference, the irrational number Pi and get to know Romanesque Architecture, focusing on 

its rosettes. On the onter hand, it also approaches Cultural Heritage (monuments, religion; 

cultural and social environment; traditional arts and crafts; festivals; local cuisine; historical 

character) of the following European countries: Portugal, Greece, Czech Republic, Romania, Italy 

and Bulgaria. There also was cooperative work between the above project, Maths, IT and Arts 

teachers. The circular Achieve + Project logo was designed in the Arts Class. 

Интердисциплинарни и интерактивни уроци (изкуства / рогозки / английски / ИТ); 

Чрез развитието на тази дейност, няколко конкретни съдържания на включените предмети 

бяха разработени и проучени от учители и ученици, изрично или неявно, благоприятстващи 

интегрирането на учебната програма и междупредметен процес на обучение. Този учебен 

сценарий изследва също как математиката е в романската архитектура, с акцент върху 

маршрута на романската, исторически маршрут в Северна Португалия. Студентите ще бъдат 

поканени да научат повече за обиколката на кръга, ирационалното число Pi и да се 
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запознаят с романската архитектура, като се фокусират върху нейните розетки. От друга 

страна, той също се доближава до културното наследство (паметници, религия; културна и 

социална среда; традиционни изкуства и занаяти; фестивали; местна кухня; исторически 

характер) на следните европейски държави: Португалия, Гърция, Чехия, Румъния, Италия и 

България. Имаше и съвместна работа между горния проект, учители по математика, 

информационни технологии и изкуства. Кръглото лого на Achieve + Project е проектирано в 

класа по изкуства. 

Всички горепосочени бяха включени колективно в прилагането на методологията за 

гъвкавост на учебните програми. 
 

Цифров аспект (Web 2.0 - инструменти) 

 

● Потапящо и интерактивно обучение (използване/създаване на видеоклипове, 

PowerPoints, Padlet, WordArt, QR кодове, проучване на лого, eTwinning); 

● Колективен ангажимент и интегрирана и обобщаваща/ формираща оценка 

(използване на QR кодове; онлайн въпросник). 

 

Средно ниво на умения: 

● Години 11-14 

Необходимо време: 

●  3 урока по математика (по 50 м всеки), 12 урока по изкуства (по 50 м всеки), 2 
урока по ИТ (по 50 м всеки). 

●  Международна конференция (4 часа). 

Учебни цели, умения и компетенции:: 

● Увеличете знанията за други страни и други култури; 

● Съберете и изберете подходяща информация за други държави и други култури; 

● Развивайте социални умения чрез работа в екип; 

● Използвайте ИТ за създаване и споделяне на информация; 

● Увеличете артистичната и естетическата чувствителност; 
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● Развивайте умения за писане и говорене на английски език; 

● Използване на технически техники за рисуване - разделяне на обиколката на няколко 

равни части; 

● Приложете техника на цветно рисуване; 

● Запознайте учениците с App QRreader и WordArt 

● Изчислете обиколката на окръжност 

 

Методи и техники:  

 

● Индивидуална работа 

● Работа в екип 

● Работа по проекта 

● Занаятчийска работа 
 

Резултати 

 
● Развитие на използването на ИТ за изследване и намиране на информация; 

● Повишени познания за други страни и други култури; 

● Използване на придобити знания при приближаване до геометрично 
съдържание за избор на геометричната фигура за основата на тяхното лого; 

● Прилагане на усвоени техники в процеса на рисуване на букви; 

● Развитие на техниката на оцветяване; 

● Използване на ИТ за създаване и споделяне на информация; 

● Повишаване на артистичната и естетическата чувствителност; 

● Развитие на английски писане и говорене; 

● Използване на технически техники за рисуване - разделяне на обиколката на 
няколко равни части; 

● Запознаване на студенти с четец на приложения QR; 

● Изчисляване на обиколката на окръжност; 
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● Популяризиране на математиката и изкуството от културно -историческа гледна 
точка 

Материали: 

 

● Компютри 

● Интернет 

● Владетел 

● Компас 

● Графитни моливи H и B 

● Оцветяващи моливи 

● Маркер с фин връх 

 

: Учебно пространство: 

● Международна конференция Achieve+ 

● училищна класна стая; 

 

Организация на учебния сценарий 

● Сценарият на обучение беше организиран според изпълнението на 3 урока по математика (по 50 

м всеки), 12 урока по изкуства (по 50 м всеки), 2 урока по ИТ (по 50 м всеки) и международна 

конференция (4 часа). 

● Уроците са въведени стъпка по стъпка съответно по -долу. 

Въведение - Международна конференция Achieve+ 

 

Учениците участват в международна конференция Achieve+ относно описанието на проекта 

Erasmus+ ACHIEVE+ Around Cultural Heritage Investigate European Values with Erasmus+. 

Тази конференция е възможност за споделяне и подобряване на знанията и идеите на 

участниците за културното наследство на следните европейски страни: Португалия, Гърция, 

Чехия, Румъния, Италия и България. Бяха разгледани няколко теми: паметници, религия; 

културна и социална среда; традиционни изкуства и занаяти; фестивали; местна кухня; 

исторически герои. 
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Българска презентация-  http://bit.ly/ACHIEVEBULGARIA 

Чешка презентация:  http://bit.ly/AchieveCzechRepublic 

Италианска презентация: http://bit.ly/AchieveItaly 

Гръцка презентация: http://bit.ly/AchieveGreece 

Румънска презентация http://bit.ly/AchieveRomania 

 Романски маршрут/португалско представяне: http://bit.ly/AchieveRotadoRomânico 

Оценка: 

Всички участници попълниха въпросник. 

 

http://bit.ly/ACHIEVEConferenceEvaluation 

 

Процедура на урока по IT клас: Създаване на Qr кодове, световни облаци, PPT 

представяне. 

 

Етап 1. В часовете по ИТ учениците се запознават с четеца на QR кодове, как да го подготвят 
и как да го накарат да работи. QR (бърз отговор) код 
 
Стъпка 2 - ученици: 
 
● провеждайте изследвания и избирайте информация за културата на страните партньори 
по проекта. Представено в Международната конференция Achieve+. 
 
● Учениците са разделени на 6 групи и създадоха QR код с презентацията, която присъства 
на Международната конференция Achieve+. 
Резултати: 
 

 
 

         Българска презентация        Чешка презентация:                    Италианска презентация 

http://bit.ly/ACHIEVEBULGARIA
http://bit.ly/AchieveCzechRepublic
http://bit.ly/AchieveItaly
http://bit.ly/AchieveGreece
http://bit.ly/AchieveRomania
http://bit.ly/AchieveRotadoRom%C3%A2nico
http://bit.ly/ACHIEVEConferenceEvaluation
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Гръцка презентация:                  Румънска презентация           Романски маршрут/португалско 

представяне 

                               

 

● включете се в мозъчна атака и определете заглавието „Около културното 
наследство изследвайте европейските ценности с Еразъм+“. 

● напишете и дайте кратко описание на проекта. 

● обсъждат избора си, като дават пример. 

● учителят анализира предложението с учениците. 

 

Презентация на учителя на приложение за създаване на облаци от думи от текст 

(WordArt). 

WordArt.com - Word Cloud Art Creator 

● Учениците се разделят на 4 групи и създават WordArt, където трябва да напишат кратко 

описание на проекта и да използват геометрични фигури. 

 

 

 Резултати от работата на учениците 
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Стъпка 3- В часовете по ИТ учениците се запознават с това как да създадат презентация 
в PowerPoint и създателя на електронни книги Calámeo, как да се подготвят. 

● Учениците се разделят на 4 групи и създават презентация на PowerPoint, където 
трябва да илюстрират процеса на създаване на логото и след това да се трансформират 
в електронна книга с помощта на приложението Calámeo. 

 

● Резултат: Урочна електронна книга с процес на създаване на лого: 

 

            //v.calameo.com/?bkcode=005383570c66d3af52ada&AuthID=RyXJWIqQ6VSX 

Затваряне/Оценка: 

https://www.calameo.com/books/005383570c66d3af52ada?authid=RyXJWIqQ6VSX
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Стъпка 4 - Учениците отговарят на онлайн тест: Нека проверим знанията ви за други страни 

и други култури 

Връзка към: „Нека проверим знанията ви за други страни и други култури“ 

 

       http://bit.ly/LetsckeckyourKnowledgeaboutothercountriesandothercultures 

 

 
 Процедура на урока по изкуство: междуучебен предмет (свързан с математика -геометрия) 

 
 

Стъпка 1 - Учителят по изкуство/математика подхожда към съдържанието на 
геометрията - разделяне на обиколката на няколко равни части и надпис многоъгълник 
върху обиколката с представяне на лопатка; 
Връзка към Padlet:https://padlet.com/borges/sauqui29p2a9 
 
 

 
 
 

 
Стъпка 2 - В часовете по изкуство учителят представя PowerPoint за комуникация / визуални 
знаци. 
 
 
 Връзка към PowerPoint:  
https://drive.google.com/file/d/1it0RTElywLEHDzKBWhhkMhv1CA6d_v8s/view?usp=sharing 
 

http://bit.ly/LetsckeckyourKnowledgeaboutothercountriesandothercultures
https://padlet.com/borges/sauqui29p2a9
https://drive.google.com/file/d/1it0RTElywLEHDzKBWhhkMhv1CA6d_v8s/view?usp=sharing
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Стъпка 3 - В часовете по изкуство учениците избират основата за своето 
лого, като се имат предвид знанията от часовете по математика - надпис 

многоъгълник по обиколката. 
 

            
 

Стъпка 4 - С информацията, събрана в часовете по ИТ, учениците правят чернова на 

крайния резултат, където съгласуват избраната геометрична фигура и събраната 

информация. 

 

    

Стъпка 5 - След приключване на проекта, учениците продължават да изпълняват задачи 

по проекта. 
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    Стъпка 6 - Учениците използват черния маркер с тънки връхчета, за да нарисуват 

линиите на чертежа 
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Стъпка 7 - Учениците интуитивно оцветяват рисунки чрез прилагане на техника за 

рисуване с пастел/цветни моливи. 

 

      



                             2018-1-PT01-KA229-047257         

23 

      

Стъпка 8 - Учениците събират и избират лога на конкурса. 

 

 Стъпка 9 - Избраните лога се показват на стената на училищната библиотека и всички ученици са 

поканени да участват в гласуването за избор на представителното лого на Португалия. 

 

 

Оценка:: 

 

Дебат в клас: всеки ученик представя своето лого на класа. 
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Критерии за оценяване 

Таблици за оценка и ключова компетентност: 

● Автономия 

● Организационни способности 

● Възможност за синтез 

● Яснота и логика 

● Разбираемост 

● Оригиналност 

● Качеството на публичното излагане и способността да се ангажират събеседници 

Тези критерии за оценка се определят от учениците преди презентацията. 

 

 Процедура на урока по математически клас CLIL: Окръжност и Pi открития в романската 

архитектура 

Съдържанието на този клас по математика CLIL (съдържание на учебната програма: 

обиколка на кръг) с ученици от 6 клас, клас C, беше планирано в сътрудничество с Achieve 

+ Project Romanesque Architecture, съсредоточено върху неговите розетки. 

 Стъпка 1 - Покажете видео картографирането на маршрута на романската, за да 

насърчите любопитството към този португалски маршрут. 

Картиране на видео „Rota do Românico! https://youtu.be/8sa47lHSTlM 

 

 

Стъпка 2 - Учителят започва урока с презентация в PowerPoint - Учителят изследва части 

от кръга и Pi в PowerPoint: 

 

Линк: http://bit.ly/PartsofthecircleanPiCLILlesson 

Стъпка 3- Работен лист 1- Намиране на Pi- активност 

https://youtu.be/8sa47lHSTlM
http://bit.ly/PartsofthecircleanPiCLILlesson
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Връзка към работен линк:http://bit.ly/worksheetFindingPiActivity 

 

Стъпка 4 - Работен лист 2 - Оценка на Pi 

Връзка към работен линк:http://bit.ly/Worksheet2Pievaluation 

 

Закриване: 

 

Всички уроци, свързани с този учебен сценарий, се проведоха по време на редовни уроци 

по изкуство, английски, ИТ и по време на Международната конференция Achieve+. 

Крайният продукт, логото на португалския проект, беше представен в международното 

проучване на логото. Всички участници се запознаха повече с португалската романска 

архитектура, културното наследство на страната. 

 

● eTwinning- Учениците отиват в проекта eTwinning, имат достъп до гласуването на 

логото и гласуват. 

Всяка страна е избрала най -доброто си лого. Време е сега да изберем този, който ни 

харесва най -много. Печелившото лого беше логото на нашия проект. 

 

 

 Линк към: http://bit.ly/logopoling 

 ● Учениците създават бюлетин с помощта на учители по португалски и английски език 

Връзка към: http://bit.ly/NEWSLETTERprojectlogo 

http://bit.ly/worksheetFindingPiActivity
http://bit.ly/Worksheet2Pievaluation
http://bit.ly/logopoling
http://bit.ly/NEWSLETTERprojectlogo
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 Последващи действия: 

● Представяне на продукти на: 1 -ва изложба по проект „Achieve +“ (В деня на нашето 
училище бяха показани и организирани за обща изложба няколко творби и 
дейности, разработени за проекта Achieve +). 

● Дейности на #ErasmusDays: Проект Achieve+ проведе втора изложба с няколко 
творби, направени от ученици, както и изложба за изявената общинска личност 
Manuel de Faria e Sousa, заедно с Центъра за романски маршрути. При официалното си 
откриване на тази изложба присъстваха съветникът по култура и образование д -р Ана 
Медейрос и директорът на училищния консорциум в Идаес д -р Амандио Азеведо.● 
Дейности на #ErasmusDays: Проект Achieve+ проведе втора изложба с няколко творби, 
направени от ученици, както и изложба за изявената общинска личност Manuel de Faria 
e Sousa, заедно с Центъра за романски маршрути. При официалното си откриване на 
тази изложба присъстваха съветникът по култура и образование д -р Ана Медейрос и 
директорът на училищния консорциум в Идаес д -р Амандио Азеведо. 

 

● Изложби / PowerPoint представяне на работата на учениците / Афиша Представяне на 
работата на учениците „WordArt“. 

● Бюлетинът се публикува в eTwinning и на уебсайта на училището 

●  Връзка към http://bit.ly/NEWSLETTERprojectlogo 

 

 

Сценарий на обучение: 

„Нека създадем монументална пощенска картичка“, 

вдъхновена от паметниците на романския маршрут 

http://bit.ly/NEWSLETTERprojectlogo


                             2018-1-PT01-KA229-047257         

27 

 

 

Интегриране на учебни програми::  

Предмет: Технологично образование / Изкуство / Английски език 

  

Главна идея: 

● Интердисциплинарен (Технологично образование / Изкуства / Английски) и 

интерактивен урок; 

● В тази дейност се работи и проучва няколко специфични съдържания на 

участващите предмети, изрично или неявно, благоприятстващи интегрирането на 

учебните програми, междупредметното обучение и изучаването на културното 

наследство. 

● Учениците се научават как да рециклират хартия и да създават пощенски картички, 

вдъхновени от романската архитектура, особено от паметниците на романския 

маршрут. Тези пощенски картички се използват, за да се научите как да пишете 

коледни поздрави на английски. 

 

Средно ниво на умения:   

 

● Възраст 11-14 

 

 Необходимо време: 

 

●  12 Технологично образование (по 50 м), 2 урока по изкуства (по 50 м всеки) и 1 
урок по английски език (по 50 м всеки) 

 

 

Учебни цели, умения и компетенции: 

Учениците трябва да могат: 
 

● Повишаване на познанията за европейското архитектурно разнообразие- 
португалски паметници; 
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● Съберете и изберете подходяща информация за паметниците на романския 
маршрут; 
● Развивайте социални умения чрез работа в екип; 
● Увеличете художествената и естетическата чувствителност; 
● Разработване на работни техники; 
● Развивайте умения за писане и говорене на английски език; 
● Направете хартия 
● Свържете езиковите умения и реалния свят; 
● Разпознаване на паметници от романския маршрут и тяхната естетическа 
стойност; 

 

Методи и техники: 

 
● Индивидуална / групова работа 
● Работа по проекта 
● Занаятчийска работа 
 

Резултати:  
 

● Учениците научиха за етапите на производство на хартия; 

● Те са приложили знанията, придобити при прилагането на техника за рисуване 

на букви; 

● Прилагат техника за рисуване и рисуване с маркери; 

● Прилагат техники за рязане, лепене и сгъване 

● Те разработиха техника за рисуване с маркери; 

● Те използваха ИТ за създаване и споделяне на информация; 

● Те повишиха художествената и естетическата чувствителност; 

● Те развиха английски умения за писане и говорене; 

● Те се научават как да разпознават паметници от романския маршрут, които са в 

района на училището; 

● Научиха се как да използват езикови умения за общуване; 

 

Материалиl: 

 

● Компютри 

● Интернет 

● стара хартия 
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● тиган 

● ръчен пасатор 

● контейнери 

● хартиени рамки 

● кърпи 

● ножици 

● лепило 

● графитен молив 

● черен маркер с фини върхове 

● картони 

● пергаментова хартия 

● панделки от плат 

● дантела 

 

 

 Учебно пространство: 

● училищна класна стая; 

 

 Организация на учебния сценарий 

● Сценарият на обучение е организиран в съответствие с изпълнението на 12 

технологично образование (по 50 м всеки), 2 урока по изкуства (по 50 м всеки) и 1 

урок по английски език (по 50 м всеки). 

● Уроците са въведени стъпка по стъпка съответно по -долу. 

 

 

 Технология на обучението по технология: Процедура по междупредметни предмети (свързана с 

изкуството) 

 

Стъпка 1 - В часовете по технологично образование учителят започва с това, че днес 

те биха използвали отново хартията. Съберете учениците, както следва: 

● Изрежете хартия, която вече не се използва; 
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● Поставете го в контейнер (тиган); 

● Добавете вода; 

● Хрускане с ръчен блендер 

 

                              

 
Стъпка 2 - След това присъединете цвета и яркостта. 

    
               
 
 
Стъпка 3 - Един по един учениците потапят крилата в хартиената папка, повдигат я, отстраняват водата 
и поставят листа хартия да изсъхне върху кърпа върху пейките. 
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Стъпка 4 - Учителят предлага дискретността на стъпките за изработване на хартия чрез 

рисуване. 

 

 

Стъпка 5 - След изсушаване хартията е готова за работа в часовете по изкуство. 
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 Стъпка 6 - В часовете по изкуство учениците избират паметник от романския маршрут и 

провеждат проучване върху елементите, които ги характеризират. 

 

Rota do Românico: https://www.rotadoromanico.com/en/ 

 

          

 

Стъпка 7 - Учениците нарисуват избрания паметник и негов детайл и го намират в 

„Романския маршрут“. 

 

https://www.rotadoromanico.com/en/
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Стъпка 8 - Учениците започват процеса на подготовка на коледна пощенска картичка: 

● Те нарисуват паметника в кръг от проследяваща хартия; 

● Изрязват кръг от картон; 

● Те залепват проследяващата хартия в кръга; 

● Те избират лентата; 

● и накрая го залепете върху рециклирана хартия. 
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 Стъпка 9 - Заключени коледни пощенски картички 

 

                           

 Стъпка 10 - В часовете по английски език учениците подготвят текст за Честит празник и 

го записват на коледни картички. 

 

 

    Стъпка 11 - Учениците изпращат коледни картички до училища в партньорските 

страни. 
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●  Стъпка 12- Учениците се разделят на 4 групи и създават презентация на 

PowerPoint, където илюстрират процеса на създаване на коледни картички и след 

това я трансформират в електронна книга с помощта на приложението Calameo. 

 

● Урочна електронна книга с процеса на създаване на коледни картички: 

http://bit.ly/Christmascardscreation 

 

Оценка: 

Представяне на класа: всеки ученик представя коледните картички на класа. 

Критерии за оценяване: 

Таблици за оценка и ключова компетентност: 

● Автономия 

● Организационни способности 

● Възможност за синтез 

● Яснота и логика 

● Разбираемост 

● Оригиналност 

● Качеството на публичното излагане и способността да се ангажират събеседници 

Тези критерии за оценка бяха определени от учениците преди презентацията. 

От Паула Кунха 

 

 

 

Процедура на урока по английски: междуучебен урок (свързан с история) 

Стъпка 1 - Учителят показва примери за традиционни коледни картички. 

Стъпка 2 - Учениците четат за традиционните пощенски картички във Великобритания. 

Стъпка 3 - Учениците пишат коледни послания в тетрадките си. 

http://bit.ly/Christmascardscreation
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Стъпка 4 - Учителят проверява правописа в съобщенията. 

Стъпка 5 - Учениците пишат съобщения в пощенски картички, създадени в час по изкуство. 

 Оценка: 

Цялата дейност има формираща оценка от учителя и се осигурява незабавна обратна 

връзка. 

Таблици за оценка и ключова компетентност: 

● Автономия; 

● Комуникативни езикови умения. 

От Сузана Перейра

 

 

Закриване: 

● Всички уроци, свързани с този учебен сценарий, се провеждат по време на редовни 

уроци по технологично обучение, английски език, ИТ. Крайните продукти са коледните 

пощенски картички и процесът на създаване на коледни пощенски картички в 

електронната книга. 

● eTwinning- Учениците отиват в проекта eTwinning, за да публикуват своята работа. 

● Учениците създават бюлетин с помощта на учители по португалски и английски 

език. 

 

      Връзка към  http://bit.ly/newsletterchristmaspostcard 

 

Учебен сценарий 

„Математика (геометрия, тригонометрия) и паметници“ 

 

 

http://bit.ly/newsletterchristmaspostcard
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Интегриране на учебни програми: 

● Предмети: математика, история и английски език 

Главна идея: 

● Да информираме учениците за важността на връзката между математиката и 

реалния свят 

●  Интердисциплинарен подход (математика / история / английски) 

●  Насърчаване на обучението по културно наследство. 

 

  Средно ниво на умения: 

● Възраст 12-14 

 

Необходимо време: 

● 2 часа 

 

Учебни цели, умения и компетенции: 

● Да свързва математическото съдържание и реалния свят; 

● Да се признае, че паметниците в техния район могат да се използват за решаване 

на математически проблеми; 

● Да прилага геометрия и тригонометрично съдържание към реални проблеми; 

● Да развиват английски. 

 

Методи и техники: 
 

● Индивидуална работа; 

● Групова работа. 

 

 

Резултати: 
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С тази дейност учениците могат: 

● Признайте значението на паметниците от романския маршрут, които се намират в училищната зона; 

● Използвайте знания по математика за решаване на реални проблеми; 

● Развивайте умения по английски език; 

  

Учителят дава инструкции, предоставя помощ и обратна връзка, когато е необходимо. 

 

Материали: 

● Работни листове 

● Графитен молив 

● Калкулатор 

 

 

Учебно пространство: 

● Класната стая; 

 

 Процедура по математически урок: Разделителна способност на работен лист- Геометрия, 

тригонометрия и паметници. 

 

Стъпка 1 - Учителят дава на всеки ученик работния лист „Математическо наследство и 

геометрия“ 

Стъпка 2 - Учениците решават целия работен лист. За решаването му бяха използвани 

познания по геометрия. 

Връзка към работния лист: : http://bit.ly/Mathsheritagegeometry 

 

Стъпка 3 - Учителят дава на всеки ученик работния лист „Наследство и тригонометрия“ 

http://bit.ly/Mathsheritagegeometry
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Стъпка 4 - Учениците решават целия работен лист. За решаването му се използват знания 

по тригонометрия. 

Връзка към работния лист: http://bit.ly/heritagetrigonometry 

 
 

Оценка: 

Цялата дейност има формираща оценка от учителя и се осигурява незабавна 

обратна връзка. 

 

Таблици за оценка и ключова компетентност: 

● Автономия; 

● Яснота и логика; 

● Решаване на проблеми по темата Тригонометрия. 
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От Даниела Гимараеш 

 

 

Учебен сценарий 

„Моята маска има история“- Създаване на карнавални маски 

 

 

 

 Интегриране на учебни програми: 

 
● ● Предмети: Съвременно художествено образование (Изкуства)/ История/ Английски/ ИТ/ & 

ACHIEVE+ проект 

  

 

Главна идея: 

Интердисциплинарен (Изкуства/ История/ Английски/ ИТ) и интерактивен урок; 
● В тази дейност се разработват и изследват няколко конкретни съдържания на 
участващите предмети, изрично или неявно, благоприятстващи интегрирането на 
учебните програми и междупредметното обучение. 
● Учебно пътуване до паметниците на романския маршрут, за да се идентифицират 
in loco основните характеристики на романската архитектура. 
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Цифров аспект (инструменти Web 2.0) 

 

Потапящо и интерактивно обучение (използване/създаване на PowerPoints, 

електронна книга, онлайн речници, eTwinning); 

 

Средно ниво на умения 

● Възраст12-14 

Необходимо време:   

 12 урока по съвременно художествено образование (изкуства) (по 50 м всеки), урок 
по английски език (50 м), урок по информационни технологии (50 м) и съвместен 
урок (50 м), екскурзия (1 ден) 
 
 

Учебни цели, умения и компетенции: 

Повишаване на познанията за европейското архитектурно разнообразие- 

португалски паметници; 

● Събиране и избор на подходяща информация за паметниците на романския 

маршрут; 

● Чертеж за наблюдение в 2d и в 3d; 

● Прилагане на техника на изрязване и поставяне; 

● Прилагане на техника на акрилно боядисване; 

● Развиване на социални умения чрез работа в екип; 

● Развитие на ИТ умения чрез проучване и намиране на информация и 

презентация в PowerPoint; 

● Използване на ИТ за създаване и споделяне на информация; 

● Повишаване на художествената и естетическата чувствителност; 

 

 

Методи и техники: 

● Индивидуална работа и групова работа 
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● Работа по проекта 
● Изкуства и занаяти 
● Екскурзия 
 

Резултати:  
 

Учениците практикуват използването на ИТ за изследване и намиране на 

информация; 

● Те разширяват знанията си и научават нови неща за португалския архитектурен стил 

- чрез събиране и избор на подходяща информация Романски паметници - и 

европейско архитектурно разнообразие. 

● Те развиват креативността, като проектират своите маски; 

● Те развиват рисуване в 2d и в 3d; 

● Те развиват техника на изрязване и поставяне; 

● Те развиват техника на рисуване с акрил; 

● Те развиват социални умения чрез работа в екип; 

● Те развиват ИТ умения чрез изследване и намиране на информация, създаване и 

споделяне на информация с помощта на PowerPoint презентация; 

● Те повишават своята художествена и естетическа чувствителност; 

 

Материали: 

Компютри 

● Интернет 

● Маски 

● Проектор 

● Акрилно мастило 

● Графитен молив 

● Четки 

 

● Лепило 

● EVA Paper 

 

Учебно пространство: 
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училищна класна стая; 

● Паметници на романския маршрут. 

 Организация на учебния сценарий 

Сценарият на обучение е организиран в съответствие с изпълнението на 12 съвременни 

художествени образования (по 50 м), 1 урок по информационни технологии (50 м) и 1 

урок по английски език (50 м), съвместен урок (50 м) и екскурзия (1 ден). 

● Уроците са въведени стъпка по стъпка съответно по -долу. 

 

 Процедура на урока по съвременно художествено образование: създаване на карнавална маска, 

вдъхновена от паметника на романския маршрут 

Стъпка 1 - Учителят прави кратко изявление за романския архитектурен стил, което е 

илюстрирано със снимки и презентация в PowerPoint. 

 

 

 PowerPoint линк: http://bit.ly/romanesquestyle 

 

 
Стъпка 2 - Учениците правят някои интернет проучвания за паметниците на 
романския маршрут и избират един от снимките, дадени от учителя. 

 

http://bit.ly/romanesquestyle
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Стъпка 3 - Учебна екскурзия до паметниците на романския маршрут, 
предварително избрани от учениците, за да се идентифицират in loco основните 
характеристики на романския произход, като се пристъпи към неговия 

фотографски запис. Учениците се придружават от учители по изкуства и история,  
за да могат да подчертаят съдържанието на всеки предмет. 
 

 

     
 

Стъпка 4 - Учениците рисуват (използвайки рисунка за наблюдение) в 2d 
паметника на листа с пропорции на човешко лице, по предмет Изкуства. 

 

    

Стъпка 5 - Учениците адаптират (използвайки чертеж за наблюдение) 2d рисунката на 

паметника към 3d маска по предмет Изкуства. 
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Стъпка 5 - В урока по изкуства учениците рисуват маската с акрилно мастило. 

 

          

Стъпка 6 - Усъвършенстване на архитектурно повдигнатите линии за рисуване с EVA и 

акрилна живопис, използвайки смесена техника. 
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Процедура по английски / ИТ урок - задача за творческо писане и създаване на 

електронна книга 

Стъпка 7 - Работа в екип - задача за творческо писане: 

Учениците избират един паметник и в групи създават английски текст за своя паметник / 

маска. 

 

 Процедура по ИТ урок - ДНК енциклопедичен път на романски паметници 

Стъпка 8- Учениците избират един паметник и в групи трябва да създадат презентация в 

PowerPoint/ електронна книга, която да споделят с други ученици. 

Презентацията „ДНК енциклопедичен път на романските паметници“ се фокусира върху: 

името на паметника/ век, в който е построен/ Архитектурен стил, в който се вписва/ 

типология (църква, манастир, ...)/ град или град, където се намира / характеристики 

(розетки, лъкове ...) 

 

Стъпка 8- Учениците избират един паметник и в групи трябва да създадат презентация в 

PowerPoint/ електронна книга, която да споделят с други ученици. 

Презентацията „ДНК енциклопедичен път на романските паметници“ се фокусира върху: 

името на паметника/ век, в който е построен/ Архитектурен стил, в който се вписва/ 

типология (църква, манастир, ...)/ град или град, където се намира / характеристики 

(розетки, лъкове ...) 

Продукти: 

● Урочна електронна книга с процес на създаване за създаване на монументална 

карнавална маска: 

       http://bit.ly/monumentalcarnivalmask 

● Енциклопедично представяне на ДНК 

ДНК енциклопедичен път на романските паметници 
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 Оценка: Дебат в класа: всяка група прави оценка на собствената си работа, 

както и на работата на останалата част от групата, като се фокусира върху 

положителните аспекти и тези, които биха могли да подобрят. 

 

Закриване: 

 Всички уроци, свързани с този учебен сценарий, се провеждат по време на редовни 

уроци по съвременно художествено образование (изкуство), английски език, ИТ и по 

време на учебното пътуване до паметниците на романския маршрут. Крайните 

продукти, Маските и ДНК енциклопедията, са представени по време на LTT в Чехия 

и по време на LTT в Италия. Всички участници се запознават повече с португалската 

романска архитектура. Като цяло, това имаше не само възпитателно въздействие 

върху децата, но имаше и два крайни продукта. 

 

 

                    

eTwinning- Студентите отиват в проекта eTwinning, за да публикуват работата си. 

● Учениците създават бюлетин с помощта на учители по португалски и английски език. 

 

Връзка: : http://bit.ly/newslettercarnivalmask 

 

                                                                                                                      От Аделина Араухо

 

http://bit.ly/newslettercarnivalmask
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Образовтелни материали 
 

                   Чехия                 
 

Гимназия, Ческе Будейовице,, Jirovcova 8 
 

 

 
Website:  https://www.gymji.cz/ 

 

Telephone:   +420 387 319 358, +420 389 603 632 

 

Email:  gymji@gymji.cz  

 

Координатор: г -н Павел Каврик (директор на училището): kavrik@jirovcovka.net 

Г -н Stepan Klucka: klucka.st@seznam.cz, klucka@jirovcovka.net 

Екип: г -н Павел Каврик (директор на училището, учител по ИТ и физкултура), г -н 

Штепан Клучка (география и английски език), г -н Камил Држевиковски (история), г -жа 

Ярмила Смиешкова (изкуство и чешки език), г -жа Яна Ванчурова ( География и 

английски език), г -жа Людмила Поспишилова (География и ПЕ) 

https://www.gymji.cz/
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Сценарий на обучение: 

 Създаване на игра - опознайте паметниците на града „Ческе 

Будейовице 

 

 Интегриране на учебни програми: 

● История, изкуство, география и английски език и наследство 

 

Главна идея: 

Интердисциплинарен подход (история/изкуство/география/IT/английски); 

● В тази дейност се разработват и изследват няколко специфични съдържания на 

участващите предмети, изрично или неявно, благоприятстващи интегрирането на 

учебните програми, междупредметното обучение и насърчаването на обучението по 

културно наследство. 

Цифров аспект (инструменти Web 2.0) 

 

● Потапящо и интерактивно обучение (използване/създаване на PowerPoints, създаване и споделяне 
на информация чрез QR, eTwinning); 

  Средно ниво на умения: 

● Възраст 12-15 

 

Необходимо време: 

● 5 часа (3 x 45 минути, 1 x 90 минути) 

Учебни цели, умения и компетенции: 

Да ангажираме учениците в организирането на програмата за нашите гости на 
ERASMUS + 

● Да свърже урока по история и изкуство с реално теренно изследване на 
паметниците 

● Да прилагат теоретичните си исторически и художествени знания на практика 

● Да развиват английски. 
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● Повишаване на познанията за европейското архитектурно разнообразие- чешки 
паметници; 

● Събиране и избор на подходяща информация за паметниците на Ческе 
Будейовице; 

● Чертеж за наблюдение в 2d и в 3d; 

● Прилагане на техника с графитен молив 

● Развиване на социални умения чрез работа в екип; 

● Развитие на ИТ умения чрез проучване и намиране на информация и презентация 
в PowerPoint; 

● Използване на ИТ за създаване и споделяне на информация чрез QR кодове; 

● Повишаване на художествената и естетическата чувствителност; 

● Проучване на градската история на селището в района на Южна Бохемия 

 

Методи и техники: 

 

Работа по проекта 
● Групова работа 
● Решаване на проблеми 
● Изследователско преподаване 
 

 
Рузултати: 
  

С тази дейност учениците бяха в състояние да: 

● Категоризирайте паметниците според правилния архитектоничен стил 

● Използвайте познания по история и география, за да подготвите „детективската“ история 

на нашите чуждестранни гости 

● Развивайте английски и изкуство и ИТ умения; 

Учителят оказва необходимата помощ, ако е необходимо, и наблюдава екипната работа на 

учениците. 

 

Материали: 
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Работен лист 

● Моливи 

● Енциклопедията на град Ческе Будейовице 

● Снимки на съответните градски паметници 

● Карта на града 

● Други допълнителни артикули за изкуство 

● Интернет 

● Компютри 

● Исторически атлас 

 

Учебно пространство: 

● Художествена стая, класна стая по история и центъра на града 

 Организация на учебния план 

● Планът за преподаване беше организиран в 3 отделни урока, които системно 

следваха един друг. На всички учители бяха дадени инструкции да подготвят 

интерактивна игра, включваща ключови предмети като история, география, 

изкуство, ITC и английски език. Крайният продукт беше образователна игра, която 

също беше фокусирана върху английската компетентност на участниците. 

● Уроците са въведени стъпка по стъпка съответно по -долу. 

 

Процедура на първия урок - ГЕОГРАФИЯ/ИСТОРИЯ: Идентифициране на 

архитектурни детайли в историческия център на града 

Стъпка 1 - Първоначално класът беше разделен на 9 групи и всяка група отговаряше за едно 

историческо място в града. Бяха им дадени няколко инструкции къде да намерят мястото и какво да 

търсят. 

Стъпка 2 - Учениците търсеха конкретни архитектурни детайли върху паметниците, върху които бяха 

решени да се съсредоточат за около 25 минути. Те откриха специфичен знак, форма или част от статуя, 

които по -късно биха могли да използват като улика за интерактивната детективска история за 

участниците в „Еразъм“. Те също трябваше да открият и класифицират архитектурния стил на 

характеристиките. 

Стъпка 3 - След 25 минути те се събраха в средата на главния площад и учителите провериха 

уместността на детайлите и класификацията им по категории. 
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Стъпка 4 - ПОСТАВИ ДЕЙНОСТ/ОБРАТНА УЧАСТИЯ - по -късно учителят по география обсъди основите 

на градската история на града с акцент върху избраното развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: 

Дейността принуди учениците да си сътрудничат в екипи, докато разглеждат 

подробно архитектурните сгради и паметници. 

Таблици за оценка и ключова компетентност: 

● Умения за сътрудничество, работа в екип 

● Търсене на основните характеристики на специфичните архитектурни стилове 

● Художествена компетентност 

● От Штепан Клучка и Камил Држевиков  

 

 Процедура на 2 -ри урок - ИЗКУСТВО: Боядисване на паметниците за 

историческата игра 

 
Стъпка 1 - Учениците бяха разделени на 9 групи според паметника, който избраха. 
Стъпка 2 - Всяка група трябваше предварително да подготви снимка на паметника или да я намери в 
интернет на урока. 
Стъпка 3 - На учениците бяха дадени моливи с различна твърдост и те успяха да направят илюстрация за 
спирките на паметника в града. 
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Стъпка 4 - Преди учениците да започнат да рисуват паметника, те бяха напълно инструктирани с 
техниката на рисуване с графитни моливи. 
 
Стъпка 5 - Учителят наблюдаваше и съветваше учениците как правилно да използват инструментите. 
 
Стъпка 6-В крайна сметка имаше автоматична оценка на учениците и формираща оценка. Учителят 
оценява и отбелязва най -добре художествено обработените рисунки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation:  

Дейността оказа положително въздействие по отношение на подкрепата на уменията за 

сътрудничество на учениците. Учениците се опитаха да си сътрудничат, докато рисуват 

или рисуват своите паметници и в края на урока те имаха възможност сами да оценят 

произведенията на изкуството. 

Таблици за оценка и ключова компетентност: 

● Творчество 

● Изобразяване на основните характеристики на специфичните архитектурни стилове 

● Художествена компетентност 

От Ярмила Смиешкова  
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 Процедура на 3 -ти урок - ИСТОРИЯ/ИТ: Създаване на „детективска история“ 

с исторически произход на паметниците на града 

Стъпка 1: Урокът започна с кратко въведение на учител в една незавършена история с 

истински исторически характер, писател на хрониката на града, живял през 19 век. Основата 

на историята беше отворена и учениците трябваше да създадат нейния завършек и 

детективски фон за всеки паметник като спирка на участниците в града. 

Стъпка 2: В предварително определените екипи учениците си сътрудничат при 

измислянето на история, базирана на реални исторически събития. Като източник на 

информация те трябваше да използват историческа енциклопедия на града. 

Стъпка 3: след 20 минути те трябваше да представят своята част от историята по 

хронологичен начин на класа, а учителят предостави коментарите и коригира няколко 

подвеждаща информация. След това те бяха инструктирани да преведат всеки текст на 

английски с помощта на учителя по английски език. 

Стъпка 4: В следващата част на урока учениците използваха таблети и създадоха QR кодове 

за всяка спирка с връзка към дясната част на историята, свързана с паметника. 

Стоп 5: В края на творческия урок те размениха QR кодовете и провериха функционалността 

на връзката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation:  

The activity emphasized the work with printed resources and forced the students to carefully 

select appropriate and relevant information. During the second part of the lesson students  
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били наети на 

Таблици за оценка и ключова компетентност: 

● Работа с академични книги като източник на валидна информация 

● Изобретяване на собствен исторически сюжет (творчество) 

● Работа със съвременни ИТ устройства (създаване на QR кодове) 

                                                                           От Павел Каврик, Камил Древиковски и 

Штепан Ключка 

 

Закриване 

  

Всички уроци, свързани с играта, се провеждаха по време на редовни уроци по английски език, 

география, история и изкуство. Крайният продукт, детективската игра, беше представен по време на 

мобилността в Чехия. Повечето от участниците завършиха и посетиха всички спирки и успяха да открият 

всички подсказки, които учениците преди това бяха избрали за играта. Като цяло, това беше наистина 

достатъчно време, тъй като имаше не само възпитателно въздействие върху децата, но имаше и краен 

продукт, интерактивната игра, която може да се използва многократно за други потенциални 

чуждестранни посетители. 

                    

eTwinning - Студентите отиват в проекта eTwinning, за да публикуват работата си.Учениците 

създават бюлетин с помощта на преподаватели по чешки и английски език. 

 

Прикачени файлове: (Последни работни листове) 

http://bit.ly/Finalworksheets 

 

 

http://bit.ly/Finalworksheets
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Образователни 
материали 
 

РУМЪНИЯ  
Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Braila 

 

Website:  http://mihailsadoveanu.org/ 

   

Telephone: +400239/6867007 / +040039686700 

 

Email:  scmihailsadoveanu@gmail. 

Координатор: Михаела Константин, английски mihaela_v_constantin@yahoo.com 

                            Джанина Баеница b_gianina@yahoo.com 

Екип: Михаела Константин, учител по английски език, Симина Казаналта, учител по 

френски език; Флорена Урсе, учител по биология; Джанина Баеница, учител по история 

Виолета Йон, учител по литература 

 

 

http://mihailsadoveanu.org/
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Сценарий на обучение: 
„Приказният исторически център на Браила“ 

 

 

Учебна интеграция 

  

Английски, История, ИТ, Музика и ACHIEVE +Project 

 

   Главна идея 

 

Интердисциплинарни (английски, история, IT, музика) и интерактивни уроци 

● В тази дейност се разработват и изследват няколко специфични съдържания на 
участващите предмети, изрично или неявно, благоприятстващи интегрирането на 
учебните програми, междупредметното обучение и насърчаването на обучението по 
културно наследство. 

 

Средно ниво на умения: 

 

● Възраст 12-14 

 

Необходимо време: 

 

5 часа: История, ИТ и музика 1 час (50 минути), английски 2 часа 

 

Учебни цели, умения и компетенции 

 Повишаване на познанията за европейската архитектура 

● Търсене и откриване на подходяща информация за най -красивите сгради и 

паметници на Браила и тяхната архитектура 

● Развиване на социални умения чрез работа в екип 
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● Развитие на ИТ умения чрез проучване и намиране на информация и презентация 

на Power Point 

● Развиване на английски 

● Използване на ИТ за създаване и споделяне на информация. 

● Стимулиране на любопитството към познаване на културното наследство 

● Развитие на креативността 

 

 

 

Методи и техники: 

Индивидуална работа и групова работа 

● Работа по проекта 
● Разглеждане на забележителности 
 
Резултати: 

 Студентите са използвали ИТ за изследване и намиране на информация. 

● Те разшириха знанията си за историческия център на Браила, архитектурния стил на 

известните сгради и паметници, разположени там. 

● Те развиват креативност 

● Учениците развиват ИТ умения, като правят/създават Power Point презентации. 

● Те развиха социални умения чрез работа в екип. 

● Те повишиха своята артистична чувствителност 

 
Материали:  
 

Компютри, интернет, работни листове 
 

 
 Процедура за първи урок по английски: популярни сгради или атракции в центъра на 
вашия град 
 

Стъпка 1. Малко английски (1 -ви английски клас) - Учителят по английски моли 

учениците да помислят отговорите на следните въпроси: 

● Изберете най -представителните или популярни сгради или атракции в центъра на 

вашия град и ги снимайте. 

● Какви важни събития са се случили в историята на центъра на града? 
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● Свързани ли са тези исторически събития с определена сграда? Идентифицирайте го. 

Стъпка 2.- Възлагане на работа в екип: 

 След като сте избрали най -представителните или популярни сгради или атракции в 

центъра на вашия град: 

1. Намерете информация и снимки за тях и напишете кратко описание на всеки на 

английски език. 

2. Помислете за хора, които биха могли да ви помогнат. Отбележете тези в списъка по -

долу и след това помолете за тяхната помощ: 

● Вашият учител по история 

● Вашият ИТ учител (създайте видеоклип) 

● Училищният библиотекар 

● Някой от вашето семейство 

 

Стъпка 3. Малко история и малко архитектура 

 Учителят по история помага на учениците да придобият дълбоко разбиране за важните 
събития, свързани с Историческия център на града. Те са помолени да направят снимки и 
да създадат презентация в PowerPoint. 

Браила, някога град на проспериращ бизнес и свободно пристанище, винаги е бил 
космополитен град, където различни етнически групи, гърци, турци, руснаци, арменци, 
италианци, евреи, българи и сърби са живели в мир и хармония. Те са добавили своите 
традиции, обичаи и вярвания към културния и духовен живот на града. В своето 
разнообразие културното наследство ги обедини. 

Стъпка 4. Малко ИТ - време за изследване 

Учениците правят малко проучване в Интернет и откриват имената на най -старите и 
красиви и известни сгради и паметници в центъра на града. 

 Стъпка 5. Малко музика 

Световноизвестната оперна певица Хариклеа Даркли, родена в Браила, и известният театър 
Мария Филоти. 

Стъпка 6. Приятно съвместно усилие (2 -ри клас по английски език) - Заключителен проект 

„Браила има приказен исторически център“ с безценни архитектурни бижута, където 
туристите могат да усетят неговата магия, легенди и история, срещащи ги навсякъде. 

Площад Траян, който първоначално се наричаше площад „Светите Архангели Михаил и 
Гавриил“, е „самото сърце“ на Стария център. Площадът датира от 1833 година. 
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Църквата "Св. Архангели Михаил и Гавриил" е най -старият средновековен исторически и 
художествен паметник на града, построен през 15 век от турците и първоначално е бил 
мюсюлманска църква, джамия по време на османското господство. Все още запазвайки 
източните елементи, църквата е уникална в Европа поради факта, че няма купол. Става 
православна църква през 1829 г. 

 

                     

               

                    Една от най -представителните сгради на площад Траян е Общественият 

часовник, изработен през 1909 г. от Карол Сакар от Прага. Смята се за рядко произведение 

на градското обзавеждане, тъй като през този период се предпочитат хоролозите на кулите 

на църквите или на обществените сгради. Часовникът е висок над 11,5 метра и е направен 

от четири квадранта, поддържани от метална рамка, имитираща вътрешен часовник. 

Артезианският кладенец на площад Траян е проектиран през 1887 г. от инженер М. 

Миронеску и е поставен на площада през 1892 г. Това е декоративен елемент в бароков 

стил, с форма на етажна чаша с полета отвън. 

Траянската статуя е поставена на площад „Свети Архангели Михаил и Гавраил“ и 

паметникът е открит на 8 ноември 1906 г. по повод честването на 1800 години от 

завладяването на Дакия от император Траян. Барелефът на пиедестала представлява сцени 

от дако-римските войни. 

     Музеят Braila, бившият хотел Frances, носи името на крал Карол I, основателят на 

селището. Това е 100-годишна сграда и има 22 зали с експонати с голяма историческа 

стойност. 
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Театър „Мария Филоти“ е архитектурен паметник, включен в списъка на сградите на 

националното културно наследство. Това е бароков дворец, датиращ от 1864 г. 

 

С течение на времето на сградата са дадени различни имена, като Рали театър и след това 

Кралски театър след спектакъл, изобразен в чест на крал Карол I през 1878 г. 

Именно тук световноизвестното сопрано Хариклеа Даркли, от кралска кръв, родом от 

Браила, дебютира през 1881 г. и Мария Филоти през 1905 г. 

 

                                                                                                                 

Тя е първият изпълнител на Тоска от Пучини (1900). Флория Тоска !!!! Пучини създава тази 
роля специално за нея и „Международното канто състезание Hariclea Darclée“ се 
организира в Браила от 1995 г. в чест на първия преводач на Тоска от Пучини. 
 „Музика-вълшебен източник на вдъхновение“ -YouTube 
 
Нека отделим малко време, за да открием румънското сопрано Хариклеа Даркли, 
изпълняващо „Вай Миндруто“. Това е единственият запис на тази легендарна дива. 
Даркли записва повече от 10 арии, но те са загубени по време на войната. 
 
Проверете резултатите си! 
Чрез тази дейност сте научили и ще: 
● практикувайте да давате своето мнение по дадена тема 
● работа в екип 
● мислете критично за детайлите, когато подготвяте проекта си 
● бъдете креативни 
● развийте креативността си чрез упражняване на устни и писмени умения 
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● създайте проекта в необходимия формат и го представете на класа 
 
 Видео аудио, създадено от ученици: https://youtu.be/fkSzYTLpd1s 
 
 

 

От Михаела Константин 

 

 

Сценарий на обучение: 

„ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ В КУХНЯТА“ 

    

  Предложител: 

● Учител Урсе Флорена, училище, Михаил Садовеану ’’, Браила, Румъния 

   :Интегриране на учебни програми: 

 ● Биология, химия, английски език, IT 

 
Главна идея: 

 
Развитие на способността да наблюдават, изследват и подобряват действията в живота 
си, за да водят здравословен начин на живот 
● В тази дейност се разработват и изследват няколко специфични съдържания на 
участващите предмети, изрично или неявно, благоприятстващи интегрирането на 
учебните програми, междупредметното обучение и насърчаването на обучението по 
културно наследство. 
 

Интердисциплинарен подход: 

● Биология/Химия 

 

Средно ниво на умения: 

● Възраст 12-14  

https://youtu.be/fkSzYTLpd1s
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 Необходимо време:  

1 час по биология, 1 час английски и 1 час присъединителен урок 

 

 Учебно пространство: 

● Лаборатория по биология и химия 

   Учебни цели, умения и компетенции: 

Да се прилагат правилно концепциите, научени по време на часовете по 

биология и химия относно принципите на храната 

● Да се подчертаят болестите на човешкото тяло поради неправилните 

комбинации от храни 

● Да се изгради списък с правилните комбинации от храни 

● Направете здравословно меню за един ден 

● Да развиват практически умения 

● Да комуникираме и да предлагаме решения за здравословен начин на живот 

● Възможност за съобщаване на резултатите 

● Развиване на любопитство за извършване на експерименти 

● Да развиват английски 

● Да развиват ИТ умения 

 

Дидактически подход 

Материални ресурси: 
● работни листове, компютър, интернет, листове за презентация, маркери 
 
Процедурни ресурси: 
● обяснение, разговор, учене чрез откриване, дебат, разследване 
● Форма на дейност: индивидуална работа, работа в екип, представяне пред класа, 
дискусии в кръг 
 
Методи и техники: 
 

● Работа по проекта, Обиколка на галерия 
  

 Резултати - С тази дейност учениците успяха: 
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Използвайте знанията, които са придобили по време на часовете по биология и химия 

● Да се обърне особено внимание на качеството на живот 

● Да се закотви обучението в контекста на реалния живот 

● Работете като екип 

● Развивайте английски и ИТ умения 

Учителят дава инструкции, предлага помощ и обратна връзка, когато е необходимо. 

 

 Процедура по биология: Здрав дух в здраво тяло и традиционни рецепти 

Привличане на вниманието: Учениците гледат образователен филм „Здрав дух в здраво 

тяло“ 

                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=iZCxqwJaPLc 

 

Стъпка 1: Учителят разделя класа на екипи 

Стъпка 2: Учителят дава работни задачи. Учителят по биология обяснява всяка задача. 

Стъпка 3: Учителят по биология насочва учениците да четат и изброяват информация от 

уеб страница. 

Стъпка 4: Учениците попълват работните листове 

Задача 1/ екип 1 = Вредни хранителни комбинации и влияние върху човешкото тяло 

Задача 2/ екип 2 = Здравословни комбинации 

Задача 3/ екип 3 = Направете здравословно меню за един ден 

Стъпка 5: Учителят по биология проверява работата на учениците 

Стъпка 6: Работните листове се превеждат на английски под ръководството на учителя 

по английски език 

Стъпка 7: Обиколка на галерията - Учениците представят работата си пред класа 

Стъпка 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=iZCxqwJaPLc
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Домашна работа: учениците, разделени на отбори (Екип 1-стартер/ Основно ястие на 

Екип 2/ Екип 3- пустиня), ще направят PPT традиционна презентация за готварска книга 

в Румъния с помощта на родители или баби и дядовци, които готвят традиционно 

румънско ястие. 

 

 Процедура по английски: традиционни рецепти и речник 

 

Стъпка 1 Учителят дава работни задачи: 

задача за всички екипи - Учениците превеждат на английски традиционното представяне 

на рецепти, което са създали за домашното по урок по биология. 

Стъпка 2: Домашна работа: учениците, разделени на екипи (Екип 1-стартер/ Основно ястие 

на Екип 2/ Екип 3- пустиня), ще правят видеоклипове с помощта на родители или баби и 

дядовци, готвещи традиционно румънско ястие, обясняващо процедурата на английски 

език, а също така ще пишат субтитрите на английски. 

 

 Процедура на съвместен урок: Биология/ английски език и ИТ 

 

Учениците представят работата си пред класа 

Краен продукт Традиционна румънска готварска книга 

 Traditional Romania CookBook 

Оценка:  
 

● Чрез директно наблюдение всяка група подчертава положителните аспекти 
● Тест - хранителна пирамида. 

 
 

Закриване: 

Всички уроци се проведоха по време на редовни уроци по английски език, биология. 

Крайният продукт, традиционната румънска готварска книга, беше представен по време на 

мобилността в Гърция. Като цяло, това беше наистина достатъчно време, тъй като имаше 

https://drive.google.com/file/d/1mQKr9QrjR_GvJgGEcqAlss8oEA5Wck5U/view?usp=sharing
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не само възпитателното въздействие (здравословни проблеми) върху децата, но имаше и 

краен продукт. 

 
Разпространение: eTwinning 
Учениците отиват в проекта eTwinning и публикуват своята работа. 
 
● Учениците създават бюлетин с помощта на учителя по английски език. 
 
Прикачени файлове: работни листове 

 Задача 1: Вредни хранителни комбинации и влияние върху човешкото тяло 

http://bit.ly/Task1Harmfulfoodcombinationsandinfluenceonthehumanbody 

Задача 2 = Здравословни комбинации 

http://bit.ly/Task2Healthycombinations 

Задача 3 = Направете здравословно меню за един ден 

http://bit.ly/Task3Makeahealthymenuforaday 

By Urse Florena Cornelia  

 

 

    „ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ В КУХНЯТА“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

http://bit.ly/Task1Harmfulfoodcombinationsandinfluenceonthehumanbody
http://bit.ly/Task2Healthycombinations
http://bit.ly/Task3Makeahealthymenuforaday
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Learning scenario:  

Разказ „Собески и румънците“ от Костаче Негруци 

 

Учебна интеграция: 

● Литература, история и информационни технологии 

 

Главна идея: 

 

• В тази дейност се разработват и изследват няколко специфични 

съдържания на участващите предмети, изрично или неявно, 

благоприятстващи интегрирането на учебните програми, 

междупредметното обучение и насърчаването на обучението по 

културно наследство. 

• Да информираме учениците за важността на историята, една от най -

важните теми в литературата; 

• ● Интердисциплинарен подход (литература, история и информационни 

технологии) 

 

 

Средно ниво на умения: 

● Вэзраст 11-12 

Необходимо време 

● 50 минути 

 

Учебни цели, умения и компетенции: 
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• Повишаване на познанията за румънските паметници и историческите 

личности; 

● Осъзнаване и възможността да се говори за значението на крепостта 

Неамт; 

● Използване на ИТ за откриване и споделяне на информация. 

● Четене на разказа „Собески и румънците“ от Костаче Нардуци; 

● Обясняване на непознати думи. 

● Обобщение на историята. 

 

Методи и техники: 

● Разговор, четене, откриване 

●  Индивидуална и групова работа 

 

Mатериали: 

● Книги, компютри, ИТ класна стая 

 

 Процедура по урок по литература: Разказ „Собески и румънците“ от Костаче Негрузи 

Етап 1. 

Учителят показва на учениците две снимки на Cetatea Neamt (крепостта Neamt): 

          

Учениците ще кажат дали разпознават паметниците на снимките. Използвайки 

предишния си опит (посещения на паметника), те ще назоват замъка/крепостта на 
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снимката и ще кажат какво представлява. Те ще кажат коя историческа личност е 

свързана с крепостта. Учителят ги насочва да разберат името на най -важния владетел в 

Молдова: Стефан Велики. 

 

          

Стъпка 2. 

Работейки в групи, учениците търсят информация, използвайки Google проучване за 

замъка. Те ще разберат, че паметникът е средновековен замък в Молдова, построен от 

Петру I в края на 14 век. Те също така ще разберат, че замъкът се е превърнал в крепост по 

време на управлението на Стефан Велики, владетеля, който в нашата история е известен с 

многото си победи срещу османците. 

Стъпка 3. 

Учителят чете разказа „Собески и румънците“ от Костаче Негруци. Учениците забелязват, 

че действието се развива в известната крепост, която са търсили в интернет. Те записват 

непознатите думи и ги обясняват с помощта на Google. 

Те виждат също, че в историята се появява друг велик владетел на Молдова: Димитрие 

Кантемир. 

Стъпка 4. 

Учениците обобщават историята. Те идентифицират темата на тази история: История, 

разбирайки нейното значение в румънската литература. 

Стъпка 5. 
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Домашна работа: учениците ще направят проект за крепостта Нямц, като използват 

информацията, която открият в интернет, и ще намерят други истории, които ни напомнят 

за този паметник и владетеля Стефан Велики. 

 

Учител по литература: Виолета Анка Йон  

 

Сценарий на обучение: 

 Културни традиции - църквите в Браила 

 

Интегриране на учебни програми: 

 

● френски, изкуства, история, рисуване, I.T. 

 

Главна идея: 

В тази дейност се разработват и изследват няколко специфични съдържания на 

участващите предмети, изрично или неявно, благоприятстващи интегрирането на 

учебните програми, междупредметното обучение и насърчаването на обучението 

по културно наследство. 

 

● Урок за придобиване на нови знания 

 

Учебни цели, умения и компетенции: 

● Възраст  14  

Необходимо време: 

● 2 часа 

 

 
Учебни цели, умения и компетенции: 

1. Повишаване на познанията за европейското архитектурно разнообразие. 

Църквите на Браила 



                             2018-1-PT01-KA229-047257         

71 

2. Търсене и откриване на подходяща информация за най -красивите сгради и 

паметници на Браила и тяхната архитектура 

3. Развиване на социални умения чрез работа в екип; 

4. Развитие на ИТ умения чрез проучване и намиране на информация и презентация 

на Power Point 

5. Развиване на френски умения 

6. Използване на ИТ за създаване и споделяне на информация; 

7. Стимулиране на любопитството към познаване на културното наследство 

8. Развитие на творчеството 

Методи и техники:: 

● Индивидуална работа и групова работа 
● Работа по проекта 
● Разглеждане на забележителности 

 

 

Резултати: 

1. Студентите са използвали ИТ за изследване и намиране на информация; 
2. Те разшириха знанията си за историческия център на Браила, архитектурния стил 
на известните църкви, разположени там. 
3. Те развиват креативност. 
4. Учениците развиват ИТ умения, като правят/създават Power Point презентации; 
5. Те развиват социални и комуникативни умения и чрез работа в екип. 
6. Те повишиха своята артистична чувствителност. 
 

Материали:  

компютри, 

● лаптопи, 

● маркери, 

● видео проектор 

Дейността се провежда във френската класна стая. 

 

 Процедура по френски: Културни традиции - църквите в Браила 

1. Повишаване на любопитството на учениците: представяне на ppt с църквите в Браила. 
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2. Учителят обяснява работните задачи: „потърсете информация и снимки с църквите в 
Браила“. 

3. Учителят предлага учениците да попълнят индивидуален работен лист според модела. 

 

 
Името на църквата  Архитектурният стил и 

неговите характеристики  

Религия 

 

Църквата 

„Архангелите на 

светите светии 
Майкъл и Габриел ” 

 

 

Това е най -старият 

средновековен 

исторически и 

художествен паметник 

на града, построен през 

15 век от турците и 

първоначално е бил 

мюсюлманска църква, 

джамия по време на 

османското господство. 

Става православна 

църква през 1829 г. 

 

Сега тя е 

православна църква 

 

  

   
 

● Учителят следи дейността на своите ученици. 

●  Учениците рисуват според снимките. 

●  Учениците представят работата си пред класа. 



                             2018-1-PT01-KA229-047257         

73 

●  С помощта на учителя те правят ppt, който ще има тема „Културните традиции - 
църквите на Браила“ 

●  Учениците посещават град Браила и обикалят църквите, забелязват архитектурния 
стил. 

Оценка:: 

Учениците изразяват своето мнение за архитектурния стил, характеристиките на 
тези конструкции. Учителят оценява работата на своите ученици. 

Работите на учениците ще бъдат публикувани в eTwinning. 

Връзка към френската версия: : http://bit.ly/LessonplaninFrench 

Simina Casănaltă 

 

Сценарий на обучение: 

„Средновековни градове“ 

    

Учебна интеграция: 

Предмети: История, ИТ, География и английски език 

Главна идея: 

• Да осведомят учениците за важността на миналото, значението на 

паметниците с историческа стойност 

● Интердисциплинарен подход (История ИТ, География и английски) 

● В тази дейност се разработват и изследват няколко специфични съдържания 

на участващите предмети, изрично или неявно, благоприятстващи 

интегрирането на учебните програми, междупредметното обучение и 

насърчаването на обучението по културно наследство. 

 

Средно ниво на умения: 

● Възраст 13-14 

Необхозимо време: 

http://bit.ly/LessonplaninFrench
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● 50 минути 

Повишаване на познанията за румънските паметници и историческите личности; 
● Помагане на учениците да осъзнаят и изразяват своите идеи за значението на 
средновековните крепости; 
● Използване на ИТ за създаване и споделяне на информация; 
● Признаване на бивши столици и района, където има средновековни крепости; 
● Развиване на английски. 
Методи и техники: 

● Разговор, метод за сравнение, откриване, диаграма на Вен. 

● Групова работа 

Mатериали: 

● работни листове, карти, ИТ класна стая, специализирани късометражни филми, 

учебник. 

. История Процедура на урока Търговище и Сучава, средновековни 

крепости. 

Стъпка 1. Учителят моли учениците да гледат два кратки филма за крепостите 

Търговище и Сучава и им дава информация от учебника. 

https://www.youtube.com/watch?v=1OAsCOB71Ug 

https://www.youtube.com/watch?v=PiOtN9q1thQ 

След това учениците трябва да установят прилики и разлики между двете 

средновековни крепости. Приложение 1 

 Стъпка 2. 

Учителят посочва на картата двете средновековни крепости и други градове, които са 

били столица, след което моли учениците да консолидират информацията, като 

използват приложение 2 

Стъпка 3. 

 Учителят чете информацията от учебника, обяснява я и след това дава на всяка група 

конспект на урока. (Приложение 3) 

Учениците работят в екипи, решавайки диаграмата на Вен. (Приложение 4) 

Стъпка 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=1OAsCOB71Ug
https://www.youtube.com/watch?v=PiOtN9q1thQ
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Учениците обобщават урока. Те разбират аспектите, свързани с архитектурния стил, 

плана на крепостта, полезността и ролята на определени помещения и начина, по който 

жителите са използвали сградата, за да победят враговете. 

Стъпка 5. 

Домашна работа: учениците ще създадат презентация в PowerPoint за средновековна 

крепост, по свой избор, която ще представят на своите колеги. 

Прикачени файлове: работни листове 

http://bit.ly/Annex1Gianina 

http://bit.ly/Annex2Gianina 

http://bit.ly/Annex3Gianina 

http://bit.ly/Annex4gianina 

Prof. Bajenica Gianina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/Annex1Gianina
http://bit.ly/Annex2Gianina
http://bit.ly/Annex3Gianina
http://bit.ly/Annex4gianina
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ОВРАЗOВАТЕЛНИ 
МАТЕРИАЛИ 

 

ИТАЛИЯ     
 

Istituto Comprensivo Camera 

 

Website:  www.iccamera.edu.it  

 

Telephone: +39097523361 

 

Email: saic8aa00t@istruzione.it 

 

КООРДИНАТОР: Giuseppe Ammaccapane  Math and Science Teacher 

giuseppe.ammaccapane@posta.istruzione.it 

 

 

ЕКИП: Giuseppe Ammaccapane, Tommaso Cimmino, Enza Priore, Paola Mansi, 

Sabrina Cancro, Anna Lopardo 

 

 

 

http://www.iccamera.edu.it/
mailto:giuseppe.ammaccapane@posta.istruzione.it
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СЦЕНАРЙ  

„модел на  църквата Сан Джовани“ 
 

 

Интегриране на учебни програми: 

● Математика, изкуство, английски език, ИКТ, история  

 

Участващ учител: 

● Math, Art, English 

       Математика, изкуство, английски език 

(От Джузепе Амакапане, Томазо Чимино, Сабрина Канкро) 

 

 

Главна ( основна ) идея: 

 

Да информираме учениците за важността на връзката между математиката и реалния свят 

● Интердисциплинарен подход (математика / изкуство / английски); 

 

● В тази дейност се разработват и изследват няколко специфични съдържания на 
участващите предмети, изрично или неявно, благоприятстващи интегрирането на 
учебните програми, междупредметното обучение и насърчаването на обучението по 
културно наследство. 

 

● Преди оценяването всички участващи учители дават уроци по темите 
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● Учениците ще работят индивидуално и в група. Ученическите екипи ще бъдат избрани 
от учители. 

 

Дигитален аспект 

 

 

• Потапящо и интерактивно обучение (използване/създаване на 

видеоклипове, PowerPoints, електронни книги, eTwinning); 

 

 

 

 Средно ниво на умения: 

● Възраст 11-13 

 

Необходимо време: 6 часа 

• 1 час урок по история и история за паметника 

● 1 час урок по математика 

● 1 час тест 

● 3 часа за рисуване и изграждане на паметник 

 

Учебни цели, умения и компетенции: 

 

● Да свързва математическото съдържание и реалния свят; 

● Да се признае, че паметниците могат да се използват за решаване на 
математически проблеми; 

● За прилагане на съдържание на геометрията към реални проблеми; 

● Да развиват английски. 

● Да развиват художествени умения 

● Повишаване на познанията за европейското архитектурно разнообразие-
италиански паметници; 

Чертеж за наблюдение в 2d и в 3d; 

● Прилагане на техника на изрязване и поставяне; 
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● Прилагане на техника на акрилно боядисване; 

● Развиване на социални умения чрез работа в екип; 

● Развитие на ИТ умения чрез проучване и намиране на информация и презентация 
в PowerPoint; 

● Използване на ИТ за създаване и споделяне на информация; 

● Повишаване на художествената и естетическата чувствителност; 

 

 

Методи и техники: 

 

● Индивидуална работа. 
● Групова работа. 
 
 

Резултати: 
 
  
С тази дейност учениците бяха в състояние да: 

● Стойности паметници, проучени за проекта, които са в училищната зона; 

● Използвайте знания по математика за решаване на реални проблеми; 

● Развивайте умения по английски език; 

● Развивайте ИКТ умения 

● Свържете обучението си в тези области заедно с художествените практики. 

  

Учителят даде инструкции, предостави помощ и обратна връзка, когато е необходимо. 

 

 Материал: 

● Компютри 

● Интернет 
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● Маски 

● Проектор 

● Акрилно мастило 

● Графитен молив 

● Четки 

● Лепило 

 Учебно пространство: 

● училищна класна стая; 

● Художествена лаборатория; 

● Компютърна лаборатория. 

  

  Процедура по урок по математика: Резолюция на работен лист за изкуство, 

история, геометрия. 

 

Стъпка 1 - Учителят даде урок за 
● мярка; 
● мащабно представяне и реалност; 
● как да търсите информация в Интернет за паметници и стил; 
Стъпка 2 - Учениците използват придобитите знания, за да отговорят на целия работен лист. 
● Знанията по изкуство и история бяха използвани за отговор на част от въпросите. 
● За решаването му бяха използвани познания по геометрия. 
Връзка към работния лист: Arts_English_Math 

 
 
 Оценка: 

Цялата дейност е получила формативна оценка от учителя и е предоставена 

незабавна обратна връзка. 

Таблици за оценка и ключова компетентност: 

● Автономия; 
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● Яснота и логика; 

● Решаване на проблеми по геометрични теми. 

 

     

     

 

             

 

By Giuseppe Ammaccapane 

 

 

   Процедура по художествен урок: Нека нарисуваме нашите паметници. 

● Стъпка 1 - Учителят даде урок за 
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● ● история на паметника; 

● ● архитектурен стил; 

● ● материали; 

● Стъпка 2 - Студенти 

● ● учениците правят някои интернет проучвания за раннохристиянския стил. 

● ● учениците правят някои интернет проучвания за паметници в раннохристиянски стил, които 

могат да бъдат намерени в нашия регион. 

● ● използвайте придобитите знания, за да отговаряте на въпроси по изкуствата и историята в 

работния лист. 

● Стъпка 3 - Студенти 

● ● изберете една снимка на паметника, за да го нарисувате. 

● ● Учениците рисуват (използвайки чертеж за наблюдение) в 2d паметника на листа 

● Учениците правят макет на паметника. 

 
Резултати: 

 

●  Учениците практикуват използването на ИТ за изследване и намиране на 

информация; 

● Те разшириха знанията си и научиха нови неща за раннохристиянския стил. 

● Те развиват креативност, като проектират паметника; 

● Те разработиха рисунка в 2d и в 3d; 

● Те разработиха техника за изрязване и поставяне; 

● Те развиха социални умения чрез работа в екип; 

● Те развиха ИТ умения чрез изследване и намиране на информация, създаване и 

споделяне на информация с помощта на PowerPoint презентация; 

 

Учебно пътуване до „ Църквата на Сан Джовани Фонте“ - създаване на видео 

аудио. 

● Стъпка 1 - Учебно пътуване до Бастистерията на Сан Джониани Фонте, за да се 

идентифицират in loco основните характеристики на паметника, като се пристъпи към 

фотографския му запис на видео/аудио. 

● Видео аудио връзка: https://youtu.be/Vg75X6s2afk 
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Оценка: 

Дебат в класа: всяка група прави оценка на собствената си работа, както и на работата на 

останалата част от групата, като се фокусира върху положителните аспекти и тези, които 

биха могли да подобрят 

 

Закриване: 

  

Всички уроци се проведоха по време на редовни уроци по математика и изкуство и 

екскурзия. Крайният продукт, баптистерията на мащабния модел на Сан Джовани, беше 

представен по време на мобилността в  

Гърция 

 

 Резултати 
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Baptistery of San Giovanni Scale Model. 

        

 

 

Video audio link: https://youtu.be/Vg75X6s2afk 

 

 

 

 

https://youtu.be/Vg75X6s2afk
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Образователни 
Материали 
 

Гърция   
4o Gymnasio Komotinis 

 

 

Website:  http://4gym-komot.rod.sch.gr/ 

  

 

Telephone: +30 2531 021992  

 

Email: mail@4gym-komot.rod.sch.gr 

 

Координатор: Danai Pantelidou - dpantelid@gmail.com 

http://4gym-komot.rod.sch.gr/
mailto:mail@4gym-komot.rod.sch.gr
mailto:dpantelid@gmail.com
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Сценарий на обучение: 

Древният театър в Маронея с течение на времето ... 

 

 

 Интегриране на учебни програми: 

 

● Древногръцка литература - История - Краезнание - Театрално образование - 

Английски - IT - & проект  ACHIEVE+  

 

Главна идея: 

● Да опознаете древногръцки (по -късно римски) театър в нашия район и да осъзнаете 
какво означава да представяте или гледате древногръцка драма (трагедия, комедия, 
сатирична драма) на такова място. Също така, за да се осъзнае как е бил използван през 
римския период. 

● Интердисциплинарен подход (древногръцка литература, история, местна история, 
театрално образование, английски език, ИТ и проект Achieve+) 

Digital aspect: Дигитален аспект: 

 

● използване / създаване на видеоклипове / Powerpoints 

 

Skill Level Intermediate:   

● Възраст 14-15 
 

 Необходимо време: 

 
● 5 урока по старогръцка литература (по 50 м всеки), 1 английски език, 1 ИТ и екскурзия 

(половин ден) 
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Учебни цели, умения и компетенции: 

 
● Развиване на ИТ умения чрез търсене на информация и подготовка на презентации в 
PowerPoint 
● Използване на ИТ за създаване и споделяне на информация 
● Повишаване на театралната и естетическата чувствителност. Ставайки по -осъзнат зрител 
на театрални пиеси, особено на гръцката драма. Осъзнавайки как е бил представен в 
миналото и как е представен в наши дни 
● Повишаване на съпричастността чрез действие 
 
 

Методи и техники: 

● Индивидуална работа и работа по двойки/екип 

● Драматизация / Актьорско майсторство 

● Екскурзия 

● Работен лист 

 
 Резултати: 
● Учениците разшириха знанията си за древногръцкия театър и драматургия 

● Те развиха социални умения чрез работа в екип 

● Те повишиха своята театрална и естетическа чувствителност. 

● Те повишиха способността си да съчувстват 

● Те се запознаха с много важен местен паметник (местна история) 

● Те бяха мотивирани да го посетят отново и да гледат пиеса там или в друг древен театър 

в Гърция 

● Учениците практикуваха използването на ИТ за търсене на информация и подготовка на 

Power Point презентации 

● Те практикуваха английски 

 

Материал: 

● Компютри 

● Интернет 

● Проектор 
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● (Видео) Камери 

 

 Учебно пространство: 

 

● Училищна класна стая 

● Екскурзия до Маронея 

Процедура на урока по гръцки език: старогръцка литература 

 

Стъпка 1 - Учителят по гръцки език прави въведение в а) раждането и видовете 

древногръцка драма, б) раждането, частите на древногръцкия театър и еволюцията му 

във времето до римския театър. Учениците се питат дали някога са посещавали древен 

театър или дори са гледали пиеса. Следното представяне им се показва (наред с други): 

Връзка към Power Point: Театърът на Маронея .pptx 

Учителите дават задача: учениците създават в групи драматизиран диалог между 

паметника и съвременния посетител. 

Връзка към финалната работа, създадена от студенти „Театър на Маронея чрез 

драматизиран диалог между паметника и съвременен посетител“ 

http://bit.ly/AncienttheaterofMaroniadramatizeddialogue 

 Учебно пътуване до театъра на Маронея - изпълнете сцена от комедията на Аристофан 

„Птиците“ 

 
Стъпка 2 - Учебно пътуване до театъра на Маронея, за да се идентифицират in loco 
основните характеристики на древния театър, като се пристъпи към неговия фотографски 
запис. Учениците са придружени от археолог, който, след като даде информация за 
историята на театъра, ги моли да „изиграят“ малка сцена от комедията на Аристофан 
„Птиците“, като предоставят маски, костюми и кратки инструкции. Учениците отговарят 
с радост. 
 
 Link Summary of the play: http://bit.ly/BirdsbyAristophanesSummary 

http://bit.ly/AncienttheaterofMaroniadramatizeddialogue
http://bit.ly/BirdsbyAristophanesSummary
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 Link Scene that students performed: 
 - http://bit.ly/ScenefromanancientcomedyofAristophanescalledBirds 
 
 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Те също посещават селото Маронея, където могат да видят съвременното начално 

училище, построено с мрамори, взети от театъра, имението на Таваниотис (днес музей) и 

мозайката на подаръци от елинистичната епоха. 

 

 

 

 

 

 

  английски/ ИТ: творческа задача за писане 

 

Стъпка 3 - На учениците се дава следния работен лист за отговор: 

 

http://bit.ly/ScenefromanancientcomedyofAristophanescalledBirds
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Link to the worksheet:  

https://drive.google.com/file/d/1gbXpbAIPYMeJXVJfv7s7ylY5QmtF7CIL/view?usp=sharing 

 

Стъпка 4 - Работа в екип - задача за творческо писане: 

Учениците избират един древногръцки театър и на групи или по двойки създават 

английски текст за него. След това те трябва да създадат презентация в PowerPoint, която 

да споделят с други ученици. Тази дейност е разработена в уроците по английски език и 

ИТ. Като алтернатива те могат да направят презентация на посещението в Маронея. 

 

Link to a presentation made by two students: 

http://bit.ly/VisittothetheatreofMaroneia 

 

Присъединете се към урока: Древногръцка литература, английски, IT 

 

Стъпка 5 - В съвместен урок учениците представят работата си - театърът 

Маронея беше представен на участниците чрез драматичен диалог между 

паметника и съвременен посетител, пълен с въпроси: и презентацията ppt. 

 

Оценка: 

Дебат в класа: всяка група прави оценка на собствената си работа, както и на работата на 

останалите групи, като се фокусира върху положителните аспекти и тези, които биха могли 

да подобрят. 

Закриване: 

1) Във втората транснационална среща, която се проведе през март 2019 г., в Чехия, 

театърът Маронея беше представен на участниците чрез драматичен диалог между 

паметника 

https://drive.google.com/file/d/1gbXpbAIPYMeJXVJfv7s7ylY5QmtF7CIL/view?usp=sharing
http://bit.ly/VisittothetheatreofMaroneia
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2) и съвременен посетител, който е пълен с въпроси: 

 

 

 

 Сценарий на обучение: 

Древногръцкият театър като повод за художествено творчество и връзка с 
гръцката географска област 

 

  
 

Интегриране на учебни програми 

География, Художествен урок, английски език  

 Главна идея: 

● Древногръцкият театър като повод за художествено творчество и връзка с 
гръцката географска област. 

● Интердисциплинарен подход (История ИТ, География и английски) 

● В тази дейност се работи и проучва няколко специфични съдържания на 
участващите предмети, изрично или неявно, благоприятстващи интегрирането на 
учебните програми, междупредметното обучение и насърчаването на обучението 
по културно наследство. 

 

Средно ниво на умения 

● Възраст 12-14 
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 Необходимо време 

● 3 часа 

Учебни цели, умения и компетенции: 

● Учениците развиват своите артистични умения, изследвайки древногръцкия 
театър. 

● Намерете райони на страната ни на карта, където са построени древни театри. 

● Разберете връзката между естествената среда и формата на почвата с 
изграждането на древногръцкия театър. 

● Учене с помощта на компас 

 

Методи и техники: 

 
● Индивидуална работа, 
● Групова работа. 

 
 
Резултати 
С тази дейност учениците бяха в състояние: 

 

● Да развиват английски 

● За сътрудничество 

● Да посрещнем важните антични градове 

● Да използвате картон и да правите макети 

 

Учителят даде инструкции, предостави помощ и обратна връзка, когато е необходимо. 

 

Mатериали 

● Работен лист 

● Графитен молив 

● Компас 

● Картон 

Учебно пространство: 

● Училищна класна стая, древно място на Маронея 
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 Процедура за присъединяване: При присъединяване (3 часа урок): География, Художествен урок, 

Английски език 

 
 

Стъпка 1 - През първия час учениците получиха дебел картон, ножици, линийки, диабет. 
Пред тях имаше образ на древен театър. Те пристъпиха към изграждането на трите 

части от него - корем, оркестър, сцена - използвайки подходящите материали. 

 

Задача 1- Направете макет на древногръцки театър, използвайки рециклируеми 
материали. (Учител по изобразително изкуство) 

 

 

Задача 2- Поставете най-представителния от оцелелите древногръцки театри на 
следната карта на гръцката територия: (учител по география) 

 

Театър на Тасос, Маронея, Филип, Лариса, Епидавър, Додони, Диос, Делфи, Дионис, 
Еретрия. 
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 Задача 3- Направете оркестъра на древния театър, като нарисувате върху него 
калдъръмения под във вашето въображение- (учител по изкуство) 

 

Задача 4 - Изградете трибуните на зрителите чрез ножици или изрежете картона и ги 
позиционирайте, за да дадете образа на кръгло стълбище. (Учител по изобразително 
изкуство) 

 

 

 

 

 

Задача 5 - Сравнете античния театър със съвременния и напишете изводите си в един 
абзац на английски език. (Преподавател по английски език) 
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Задача 6- Организирайте посещение на региона Маронея. Водейки се от картата по -долу, 
на археологическия обект Маронея и с помощта на компас, се ориентирайте в театъра. 
Напишете резултатите на английски. (Учител по география и английски език) 
 

 
 

 

 

 

Стъпка 3 Учителите дадоха на всеки ученик тези работни листове. Учениците решиха 
целия работен лист. 

Връзка към работни листове :: 

http://bit.ly/wokshetTheaterofMaronia 

http://bit.ly/Let’sgettoknowAncientTheaterofMaronia 

Оценка 

Всички дейности са получили формативна оценка от учителя и е предоставена незабавна 
обратна връзка. 

 Таблици за оценка и ключова компетентност 

Информативен 

 Практически умения 

● Познания по география 

http://bit.ly/wokshetTheaterofMaronia
http://bit.ly/Let%E2%80%99sgettoknowAncientTheaterofMaronia
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● Подобряване на английския език 

 

Closure: 

  В четвъртата транснационална среща, която се проведе през ноември 2019 г., в Гърция. 
Беше представен макетът на древногръцки театър. 
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Образователни 
Материали 
 
 

БЪЛГАРИЯ 

 
             ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”  

 

 

Website: http://ou-ngerovbs.com/ 

  

Telephone:  +359 56 852 233 

 

Email:  ou.ngerov@gmail.com 

 

Координатор: Mariana Moneva marianna_moneva@yahoo.com 

 

 

Team: Деляна Михайлова-география и икономика 

             Златина Овчарова- изобразително изкусво 

http://ou-ngerovbs.com/
mailto:ou.ngerov@gmail.com
mailto:marianna_moneva@yahoo.com
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 Сценарий на обучение: 

Готическо изкуство - изобразително изкуство - витражи 

 

 

Учебна интеграция: 

● Изкуство, история и английски език  

 

 Главна идея: 

Интердисциплинарен подход (история и английски език) 

● В тази дейност се работи и проучва няколко специфични съдържания на участващите 
предмети, изрично или неявно, благоприятстващи интегрирането на учебните програми, 
междупредметното обучение и насърчаването на обучението по културно наследство. 

 

● Да разбере развитието на готическата архитектура и изобразителното изкуство; 

● да опознаете паметниците на готическата архитектура. 

 

 Средно ниво на умения: 

● възраст 12-14 

необходимо време 

● 1 час 

 

 Учебни цели, умения и компетенции: 

• Знания и умения за видовете жанрове в изобразителното изкуство през 

епохата на готиката. 
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Методи и техники: 

 
● Учителят започва урока с кратка беседа: като запознава учениците и визуално 
показва архитектурата, интериора и екстериора на готическото изкуство 
(използване на мултимедия). 
● Вниманието на учениците е насочено към витражите. Обяснява външния му вид и 
кратко описание. През 12 век се появява "витражът" (Характеризира се с факта, че 
сюжетно -декоративната или орнаментална композиция е изработена от цветно 
стъкло, които са свързани с мек метал - Обикновено е оловен 
● Работа в екип / групова работа 
● Индивидуална работа 
 

 
резултати 
● Знания и умения за видовете жанрове в изобразителното изкуство през епохата на 

готиката. 

 

Материал: 

● картонен формат 35/50 см., 

● темперни или акрилни бои, 

● компас, линия, черни флумастери или златни контури. 

 

 

Учебно пространство: 

• училищна класна стая; 

 

   Процедура по художествен урок:  

 

Стъпка 1 - Учениците трябва да нарисуват голям кръг с компас в центъра на листа. 
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Стъпка 2- След това задайте симетрията на детайлите и редувайте ритмично всеки 

орнамент. 

 

 

Стъпка 3 -Разделете фона на геометрични фигури. 

 

Стъпка 4 - Следващата стъпка е да оцветите всеки орнамент и детайл в топли или студени 

цветове. 

 

Стъпка 5 -За да завършат декоративния проект, те трябва да се оформят, като се очертаят с 

черен флумастер или златен контур. 

 

 

 

   оценяване 
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• В края на часа се провежда конференция. Оценяват се най-добрите проекти 

за витражи. 

 

                                                                                                                                    

Учебен сценарий 

„На пътешествие в Европа“ за 7 клас, проведено в рамките на проект 

ACHIEVE+. 

 

Учебна интеграция: 

 

• География и английски език  

  

Основна идея 

● Интердисциплинарен подход (история, география, икономика и английски език) 

● В тази дейност се работи и проучва няколко специфични съдържания на 
участващите предмети, изрично или неявно, благоприятстващи интегрирането на 
учебните програми, междупредметното обучение и насърчаването на обучението 
по културно наследство. 

● описание на държавите, които ще бъдат разгледани в този урок / Португалия, 
Чехия, Италия, Гърция, Румъния и България. 

 

 

  Средно ниво на умения: 

● възраст 12-14 

 

Необходимо време: 

 
● 1 час 

 



                             2018-1-PT01-KA229-047257         

102 

Учебни цели, умения и компетенции: 

 

• да научите географските особености на европейските страни (Португалия, 
Чехия, Италия, Гърция, Румъния и България) 

 

Учебно пространство: 

● училищна класна стая; 

 

Процедура на урока по география и икономика: Игра „Откриване на държави и 

паметници и поставянето им на карта“ 

 

Стъпка 1 - Учителят започва с описание на страните, които ще бъдат обсъдени в този урок 

/ Португалия, Чехия, Италия, Гърция, Румъния и България. 

Определете последната характеристика на правителството: 

1. "Държавата се намира на Иберийския полуостров. Тя има площ от 92 345 кв. Км. 

Население 10 309 000 души. Значителен принос на страната към Великите географски 

открития. Републиката е водещият производител на кора в света. В столицата има река 

Tejo, завършваща в Атлантическия океан. 

Отговор: Португалия. 

Шаблонът за държавата се поставя върху контура на картата на Европа на съответното 

място. 

2. Държавата се намира в Централна Европа и е континентална. Той има площ от 78 866 

km2 и население от 10 578 000 души. Най -високата точка на щата е Снежка (1062 м) в 

Судетите. Столицата на страната се нарича "Златна Прага". Страната е известна с 

производството на кристално стъкло, молци и бира, а най -гордите градове в страната са 

Бърно, Пилзен и Острава. 

Отговор: Чехия. 

Шаблонът за правителството се поставя върху контура на картата на Европа в съответната 

държава. 
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3. Страната се намира в Южна Европа, на Апенинския полуостров, в средиземноморска и 

алпийска страна с площ 301 338 кв. Км и население от 60 589 000. Столицата, Рим, е 

разположена величествено на бреговете на река Тибър. На територията на Италия има 

две независими държави, най -малката в света: Сан Марино и Ватикана. 

Отговор: Италия. 

Моделът на правителството е поставен върху очертанията на картата на Европа в 

съответната област. 

4. Малка част от територията на републиката попада в границите на Балканския 

полуостров. Има площ 237 500 кв. Км и население от 19 638 000 жители. Дунав тече през 

4. Малка част от територията на републиката попада в границите на Балканския 

полуостров. Има площ 237 500 кв. Км и население от 19 638 000 жители. Дунав тече през 

страната, която е включена в Списъка на ЮНЕСКО за световно културно и природно 

наследство; столицата му е Букарещи; а основните градове в страната са Клуж, Брашов, 

Крайова, Констанца, Галац и др. 

Отговор: Румъния 

Шаблонът на правителството се поставя върху контура на картата на Европа на 

съответната държава. 

5. Тази република е най -голямата държава в света, разпространена на Балканския 

полуостров. Почти 1/3 от страната е островна. Площта му е 131 990 кв. Км, а населението 

- 10 757 000 души. Най -високата точка на страната е Митикас (2917 м), вторична на 

височината на Балканския полуостров. Първите олимпийски игри се провеждат в 

страната преди 776 г. Страната е една от най -важните флоти в света. Столицата е 

древният град Атина. 

Отговор: Гърция. 

Шаблонът за правителството е поставен върху контура на картата на Европа. 

6. Страната е център на територията на Балканския полуостров, разположена в източната 

му част. Най -високата точка на Балканския полуостров е град Мусала (2925 м) в плана на 

Рила. Страната има крайбрежие на Черно море, където най -важните пристанища са 

Варна и Бургас. Столицата на страната е София. 

Отговор: България. 
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Шаблонът за правителството е поставен на контурната карта на Европа на съответното 

място. 

 

 

Стъпка 2: Учениците трябва да идентифицират в коя от страните се намират паметниците, 
след като прочетат кратко описание на всеки от тях и ги поставят на картата. 
 
Link to the description of the monuments:  
https://drive.google.com/file/d/1ah3SUFgUBLqileb4oEz1ZIoU349gby1i/view?usp=sharing 
 

 
 

● Учениците ще разделят избраните, тъй като всички селекции имат мрежа с имената на 

държавите (Португалия, Гърция, Чехия, Италия, Румъния и България) със снимки на 

подписалите и характеристиките на всички подписали в съответните държава, които са 

изброени в мрежата. Селекторите трябва да установят кой знак се отнася до 

характеристиките на знака, да ги свържат и да ги поставят на правилното място в страната. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ah3SUFgUBLqileb4oEz1ZIoU349gby1i/view?usp=sharing
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 Оценка: 

● Цялата дейност има формираща оценка от учителя и е предоставена незабавна 

обратна връзка. 
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Критерии за оценяване: 

● Автономия; 

● Яснота и логика; 

                                                                                                                                                                                                                                  

Сценарий на обучение: 

 Английски / SIGHTSEENIG Почивка 

 

 

Интегриране на учебни програми: 

● английски, география 

 

Главна идея: 

● В този урок учениците се упражняват да говорят за почивка за разглеждане на 
забележителности и научават някои общи прилагателни за описание на туристическа 
дестинация. 

● Интердисциплинарен подход (география и английски език) 

● В тази дейност се работи и проучва няколко специфични съдържания на участващите 
предмети, изрично или неявно, благоприятстващи интегрирането на учебните програми, 
междупредметното обучение и насърчаването на обучението по културно наследство. 

 

 Средно ниво на умения: 

● възраст 12-14 

 

Необходимо време: 

● 1 ч 

 

Учебни цели, умения и компетенции: 

● Развиване на езиково разбиране- речникови познания, основни познания, познания за 
текста и структурите на изреченията 
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● Пътуване и свободно време, Видове празници, Урок по лексика 
 

 

 Методи и техники: 

 

•  Индивидуална работа 

• Работа в екип групова работа 

 
 
Резултати: 

 

● практикуване как да говорим за почивка за разглеждане на забележителности и учене 

някои общи прилагателни за описание на туристическа дестинация. 

 

Материал: 

• работни листове 

 

Учебно пространство: 

• училищна класна стая; 

   Процедура на урока по английски език: почивка за разглеждане на забележителности 

 

● Стъпка 1 - Учителят дава урок за: практикувайте говорене за туристическа почивка 
и научете някои общи прилагателни за описание на туристическа дестинация. 

 ● Места на интереси 
● Туристически фрази 
● Описване на туристическа дестинация 
● Говореща точка 

 
 

Стъпка 2 - Учениците използват придобитите знания, за да отговорят на целия работен лист. 

Линк към работните листове: 
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https://drive.google.com/file/d/14TH0vLjcj4s3JBfZBHVxpWHpHQvv3VLl/view?usp=sharing 

Link for the worksheets:   

https://drive.google.com/file/d/14TH0vLjcj4s3JBfZBHVxpWHpHQvv3VLl/view?usp=sharing 

    

 Оценка: 

Цялата дейност е получила формативна оценка от учителя и е предоставена незабавна 

обратна връзка. 

     Критерии за оценяване: 

• Дискусия 

● Лексикално подобрение                                                                 

Образователни ИТ игри 

Използвани са цифрови инструменти (инструменти web 2.0) и образователни ИТ игри 

„Използване на приложения“ - използването на такива разнообразни приложения (цифрови 

инструменти), интересни/ мотивиращи материали и подобрители на смисленото обучение 

за учениците могат лесно да бъдат разработени. 

Използването на Игри може да се използва във всеки прогимназиален клас и по всеки 

предмет. В процеса на създаване на тези игри учениците развиха някои основни аспекти на 

уменията за изчислително мислене, ИТ уменията и европейското културно наследство. 

Резюме 

Дейностите по създаването / представянето на тези игри / приложения бяха разработени по 

време на проекта и структурирани в ИТ класовете на всяка страна и в LTT (България и 

Румъния), използвайки инструменти Web2.0. Използвана методология благоприятства i) 

съвместна работа; ii) критичен дух при избора на цифрови инструменти; iii) креативност 

при разработването на съдържание, насърчаване на интереса и автономията на учениците в 

образователния процес. Учебната среда, насърчавана при разработването на тези игри и при 

https://drive.google.com/file/d/14TH0vLjcj4s3JBfZBHVxpWHpHQvv3VLl/view?usp=sharing
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изследването на тези приложения, също е забележителна, въз основа на съвместен и 

оперативен подход, предлагащ контекстуализирани задачи и интегриране на 

предоставените инструменти. Тази динамика позволи развитието на силен компонент на 

експериментиране и използване на представените приложения. 

 

Цифров инструмент: Приложения за обучение 

LearningApps.org е безплатен инструмент Web 2.0, който поддържа процесите на обучение 

и преподаване с малки интерактивни модули. Тези модули могат да се използват директно 

в учебни материали, но и за самостоятелно изучаване. Блоковете (наречени приложения) 

не включват конкретна рамка или конкретен сценарий на обучение. Следователно 

блоковете не са подходящи като цялостни уроци или задачи, вместо това те трябва да 

бъдат вградени в подходящ сценарий на преподаване. 

Урок 

Вижте нашия урок Как да създадете интерактивни приложения 
 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                          

 

linK: http://bit.ly/TutorialHowtocreateLearningApps 

http://bit.ly/TutorialHowtocreateLearningApps
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Приложение за изучаване на гръцки игри 

Частите на Анти точно театър - аудио видео със забележки 

         

 Game link: https://learningapps.org/view9166908 

 

 Ancient theater of Maroneia - Quiz 

 

          

 Game link: https://learningapps.org/view9165274  

 

Main parts of the theater  

https://learningapps.org/view9166908
https://learningapps.org/view9165274
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 Game link: https://learningapps.org/watch?v=p4o9egnnc20 

 

Romanian Learning app Games 

   

Architecture – Find the pair 

   

Game link:  https://learningapps.org/display?v=p56v47shj20 

 

About Romania – The Millionaire Game 

    

https://learningapps.org/watch?v=p4o9egnnc20
https://learningapps.org/display?v=p56v47shj20
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 Game link: https://learningapps.org/14571217 

 

Italian Learning app Games 

 Italian historical personalities – The Millionaire Game 

     

 

Game link: https://learningapps.org/watch?v=pdvsox3nv20 

Portuguese Learning app Games 

 

 Portuguese Historical personalities - questions and answers game. 

    

 Game link: https://learningapps.org/view14002893 

 

  Portuguese Historical Personalities and events - Guess the word game. 

https://learningapps.org/14571217
https://learningapps.org/watch?v=pdvsox3nv20
https://learningapps.org/view14002893
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 Game link: https://learningapps.org/watch?v=p14woyjy320 

 

Bulgaria Learning app Games 

THE GREAT BULGARIANS – Multiple choice quiz 

    

  Game link: THE GREAT BULGARIANS 

 

Дигитален инструмент: Educaplay 

Educaplay.com е безплатна платформа, която помага на преподавателите да вдъхновяват 

любопитство и учениците да откриват и учат заедно. С този инструмент за геймификация 

можете да създавате и намирате образователни дейности, да управлявате групи, да 

експортирате ресурсите си и да ги използвате на всяко устройство. Можете също да 

свържете дейностите на Educaplay с Google Classroom, така че учениците да имат достъп 

https://learningapps.org/watch?v=p14woyjy320
https://learningapps.org/watch?v=ptdvjzdej20&fbclid=IwAR22hV96E70SgnRmNwpxXvHcXnY5cex8Qg_bxvvgRoTNJEbKEPtq714o3a8
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до тях с едно щракване. Освен това резултатите се съхраняват както в Google Classroom, 

така и в Educaplay. 

Урок 

Гледайте нашия урок Как да създаваме игри за Educaplay 

           

 Tutorial link: http://bit.ly/TutorialHowtocreateinEducaplyGames 

 

Portuguese Educaplay Games 

European Monuments - Memory Game 

 

       

 Game link: European Monuments - Memory Game 

 

 

http://bit.ly/TutorialHowtocreateinEducaplyGames
https://www.educaplay.com/learning-resources/4301478-quiz_from_me.html
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Romanesque Route - Crossword Puzzle Game 

      

Game link: Romanesque Route - Crossword Puzzle Game 

European monuments - Set Matching Columns Game   

 

           

 Game link: European monuments - Set Matching Columns Game   

 

Italian Educaplay Games 

https://www.educaplay.com/learning-resources/4339834-romanesque_route.html
https://www.educaplay.com/en/learningresources/4304658/print/play_and_learn_with_romanesque_monuments.htm
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  Baptistery of San Giovanni in Fonte –   Memory Game  

        

  Game link:   Baptistery of San Giovanni in Fonte –   Memory Game 

 

The Early Christian Baptistery Fonte -   Word search Puzzle Game 

                         

Game link:    The Early Christian Baptistery Fonte -   Word search Puzzle Game 
 

Italian monuments - Crossword Puzzle Game 

 

https://www.educaplay.com/learning-resources/5082815-g_camera_s_game.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/5850612-%20the_early_christian_baptistery.html
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Game link:   Crossword about Italian monuments - Crossword Puzzle Game 

 

 Cultural Heritage of Europe - Quiz Game 

    

Game link:   Cultural Heritage of Europe - Quiz Game 

Bulgarian Educaplay Games 

Cultural Heritage of Europe - Quiz Game 

                                                                         

https://www.educaplay.com/game/4559315-crossword.html
https://www.educaplay.com/en/learningresources/4524775/html5/cultural_heritage_of_europe.htm
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Game link:   Cultural Heritage of Europe - Quiz Game 

 

Romanian Educaplay IT Games 

  Monuments Project Achieve+ Erasmus+ - Quiz Game 

        

 

Game link:   Monuments Project Achieve+ Erasmus+ - Quiz Game 

 

Founding Fathers of the United Romania- Set Matching Columns Game    

 

 Game link: Founding Fathers of the United Romania 

 

Czech Educaplay Games 

Czech Monuments - Memory Game 

https://www.educaplay.com/en/learningresources/4524775/html5/cultural_heritage_of_europe.htm
https://www.educaplay.com/en/learningresources/4995273/html5/proiect_achieve_erasmus_iuni.htm
https://www.educaplay.com/game/5141235-historical_personalitis.html
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Game link:   The memory game about the most famous historical places of South Bohemia and Prague. 

 

Czech Historical Personalities - Set Matching Columns Game   

 

         

Game link: Czech Historical Personalities 

Цифров инструмент: Scratch.mit.edu 

Scratch е безплатен език за програмиране и онлайн общност, където можете да създавате 

свои собствени интерактивни истории, игри и анимации. 

https://www.educaplay.com/learning-resources/5092291-czech_monuments.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/6079068-czech_historical_personalities.html
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Работата в средата за визуално програмиране се основава на използването на кодови 

блокове, които се комбинират чрез стандартния метод с плъзгане и пускане. 

Чрез различния метод за групиране на блоковете учениците могат да постигнат различни 

ефекти, да създават променливи, да работят с цикли, да възпроизвеждат звуци и др. 

Урок 

Гледайте нашия урок Как да създадете Scratch игри 

 

           

http://bit.ly/TutorialHowtocreateGamesWithScratch 

Educational IT Games created with Scratch 

Objectives: To build a collaborative Scratch Game   

Екипът на Гърция е отговорен за създаването на скреч играта за: Италианския 

баптистерий Сан Джовани в паметник Фонте. 

Италиански паметник „Баптистерий Сан Джовани в Фонте“ 

      

http://bit.ly/TutorialHowtocreateGamesWithScratch
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Game Link: http://bit.ly/BaptisteryofSanGiovanniinFonte 

Екипът на Румъния е отговорен за създаването на играта за скреч за: Гръцки античен 

театър на паметника Марония. 

Гръцки паметник „Античен театър на Марония“ 

     

 Game link: http://bit.ly/AncientTheatreoftheMaronia 

Чешкият екип е отговорен за създаването на скреч играта с въпроси относно португалския 

манастир Света Мария от Помбейро. 

Португалски паметник „Манастир Света Мария от Помбейро“ 

    

http://bit.ly/MonasteryofSaintMaryofPombeiro 

 

Българският екип беше отговорен за създаването на скреч играта с въпроси относно 

чешкия паметник на Черната кула. 

http://bit.ly/BaptisteryofSanGiovanniinFonte
http://bit.ly/AncientTheatreoftheMaronia
http://bit.ly/MonasteryofSaintMaryofPombeiro
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Чешки паметник „Черната кула“ 

 

      

 Game link: http://bit.ly/TheBlackTower 

Португалският екип е отговорен за създаването на скреч играта с въпроси за румънския 

паметник Църквата на светите архангели Михаил и Габриел. 

Румънски паметник „Църквата на светите архангели Михаил и Гавраил“ 

 

  

 Game link: http://bit.ly/ChurchofHolyArchangelsMichaelandGabriel   

Италианският екип беше отговорен за създаването на скреч играта с въпроси за 

българския паметник на църквата "Св. Стефан". 

http://bit.ly/TheBlackTower
http://bit.ly/ChurchofHolyArchangelsMichaelandGabriel


                             2018-1-PT01-KA229-047257         

124 

Български паметник „Църквата„ Свети Стефан ” 

 

 

       

 Game link: http://bit.ly/TheChurchofStStephen 

 

 

Вижте резултатите от нашата съвместна игра Scratch 

Европейски паметници и архитектурно разнообразие! - игра с нулата 

            

 

 Click to play the Game: https://scratch.mit.edu/projects/440554837 

Португалска игра 

Забавлявайте се, откривайки „португалското архитектурно разнообразие с паметници на 

романския маршрут“ с тази игра с нулата! 

http://bit.ly/TheChurchofStStephen
https://scratch.mit.edu/projects/440554837
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„Португалско архитектурно разнообразие с романски маршрут“ 

       

 Game Link: http://bit.ly/PortuguesearchitecturaldiversitywithRomanesqueRoute 

 

Digital tool: Quizlet.com/en-gb 

Quizlet е безплатен уебсайт, предоставящ инструменти за обучение на учениците, 

включително карти с карти, учебни и игрови режими. 

 

Урок 

Гледайте нашия урок Как да създадете Quizlet 

 

      

 

 Link: Tutorial How to create Quizlet  

http://bit.ly/PortuguesearchitecturaldiversitywithRomanesqueRoute
https://drive.google.com/file/d/1uZViyE4TqmDcMYRgAIjihPsJ6XfgVQlW/view?usp=sharing
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Гръцки образователни ИТ игри, създадени с Quizlet 

Първо научете за великите древни гърци -гръцки -личности -флаш карти 

    

Greek-personalities-flash-cards 

 

 Then play the matching game at: 

 

 

               

 Game link: Greek personalities Match game 

 

Цифров инструмент: ClassMarker 

ClassMarker е безплатен онлайн инструмент, който може да създава тестове със зададени 

въпроси или да избира въпроси на случаен принцип от вашата банка с въпроси всеки път, 

https://quizlet.com/546841869/greek-personalities-flash-cards/
https://quizlet.com/546841869/match
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когато се поема. Също така предоставяйте индивидуална обратна връзка с въпроси и 

цялостна обратна връзка с теста незабавно в реално време на учениците. Разбийте 

индивидуалните и груповите резултати по тест, въпроси и категории с инструмента за 

създаване на тестове. 

Урок 

Използвахме този урок демонстрационен видеоклип на ClassMarker, за да създадем нашия 

онлайн тест за тест 

 

 Tutorial link. https://youtu.be/qhWg8JEMZAc 

Чешки образователни ИТ игри, създадени с ClassMarker 

Тест за чешките паметници! 

             

Game link: Czech Monuments quiz! 

https://youtu.be/qhWg8JEMZAc
https://www.quiz-maker.com/QRD4ENU72
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Цифров инструмент: Kahoot! 

Kahoot! е безплатен интерактивен онлайн тест инструмент, който подобрява 

ангажираността на учениците. Обикновено се играе в настройките на групата. Играчите 

отговарят на всяко електронно устройство, което има интернет връзка. Игрите се показват 

на споделен екран, за да обединят урока. Учениците виждат цялата дейност като забавна 

игра, когато всъщност учат и намират стратегии за оценка на своите резултати. 

Дава се незабавна обратна връзка, тъй като доклади за нивото на напредъка на класа могат 

да бъдат изтеглени в електронна таблица. Тъй като учениците могат да сравняват 

резултатите си, те стават по -ангажирани със своя собствен процес на обучение и тяхната 

конкурентоспособност се увеличава. 

Студентите могат да изследват това приложение в други контексти. Например, те могат да 

съставят въпросник, за да проверят знанията на своите съученици след презентация в 

училище. 

https://www.techprevue.com/kahoot/ 

 

Tutorial  

We used this “How to create a Kahoot – tutorial” to create ours Kahoot. 

 

https://www.techprevue.com/kahoot/
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 Link: How to create a kahoot 

 

Образователни ИТ игри, създадени с Kahoot! 

Цели: Да се изгради съвместен Kahoot! Игра 

 

Гръцкият екип е отговорен за създаването на Kahoot! игра за: португалски исторически 

личности. 

 

Click to play the Game: Portuguese Historical personalities 

 

https://youtu.be/KJgZZQcsSPk
https://create.kahoot.it/share/portugeuse-game/eabd8e23-3577-43ee-8b77-094cfd7e9a1e
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Румънският екип е отговорен за създаването на Kahoot! игра за: Италиански исторически 

личности. 

        

Click to play the Game: Italian Historical personalities 

Българският екип е отговорен за създаването на Kahoot! игра за: гръцки исторически 

личности. 

    

Click to play the Game: Greek Historical personalities 

Италианският екип е отговорен за създаването на Kahoot! игра за: Румънски исторически 

личности. 

             

https://create.kahoot.it/details/italian-historical-personalities/f4889abd-5620-4567-810a-d6f53f079db3
https://create.kahoot.it/details/greek-historical-character/9a1516de-e64a-4519-ac85-a452ad031a5f
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Click to play the Game: Romanian Historical personalities 

 

Чешкият екип е отговорен за създаването на Kahoot! игра за: български исторически 

личности. 

          

Click to play the Game: Bulgarian Historical Personalities 

 

Португалският екип е отговорен за създаването на Kahoot! игра за: Чешки исторически 

личности. 

              

Click to play the Game: Czech Historical personalities 

Вижте резултатите от съвместното ни Kahoot! Игра 

 

https://create.kahoot.it/share/the-romanian-historic-character/4812b4b5-ea62-4612-932f-42bb214d000e
https://create.kahoot.it/details/b4f3d772-cdae-498c-8cec-f55ad1781073
https://create.kahoot.it/share/czech-republic-historical-personalities/77de48bf-4168-45fd-bf30-cdd7dd969ebd
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Click to play the Game: Achieve+ Historical Personalities 

 

Дигитален инструмент: jigsawplanet.com 

Пъзелът е безплатен онлайн пъзел с плочки, който изисква сглобяването на частично 

свързани странно оформени и оформени парчета. Обикновено всяко отделно парче има 

част от картина; когато е сглобен, пъзелът създава пълна картина. 

Урок 

Използвахме този „Как да създадем kahoot - урок“, за да създадем нашия Kahoot 

 

 Link: https://youtu.be/QpZ8_O7C7Mg 

 

Италиански пъзел игри 

Италиански паметници 

Забавлявайте се при изграждането на Colosseo с този пъзел! 

https://create.kahoot.it/share/achieve-bulgarian-personalities-mady-by-czech/085509d4-7316-40de-9b9f-f383e6f28f07
https://youtu.be/QpZ8_O7C7Mg
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 Game link: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2351ba550025 

 

Гръцки пъзел игри 

Гръцки паметници 

Забавлявайте се с изграждането на Imaret с този пъзел! 

   

 Game link: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3045cc464d72  

 

Have fun building the Ancient Theater of Maronia with this puzzle! 

       

Game link: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28482acdfc1e  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2351ba550025
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3045cc464d72
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28482acdfc1e
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Чешки пъзел игри 

Чешки паметници 

Забавлявайте се при изграждането на историческия център на Ческе Будейовице с тази 

пъзел игра с памет !!! 

     

 Game link: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1609b051f15f 

Библиография 

Escola Virtual - Порто Едитора 

Рота до Романико 

Учебник по география и икономика за 7 клас от Bulwest 2000 
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https://www.rotadoromanico.com/pt/monumentos/ 

https://www.rotadoromanico.com/pt/galeria/videos/ 

https://www.rotadoromanico.com/pt/galeria/fotografias/ 

: https://www.rotadoromanico.com/en/ 

https://youtu.be/DpoNuvtm3aA 

https://wordart.com/tutorials 

https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1609b051f15f
https://www.rotadoromanico.com/pt/
https://www.rotadoromanico.com/pt/monumentos/
https://www.rotadoromanico.com/pt/galeria/videos/
https://www.rotadoromanico.com/pt/galeria/fotografias/
https://www.rotadoromanico.com/en/
https://youtu.be/DpoNuvtm3aA
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