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„Учим, общуваме, играем -
дигитално и реално“

Уважаеми колеги, ще споделим с Вас
опита си с планиране и реализиране на
дейностите по тази проект. Изказваме
благодарност на всички свои колеги,
които се ангажираха с проекта, на
родителите, които ни съдействаха, на
учениците, които се вдъхновиха и
работиха заедно с нас и разбира се на
директора г-жа Марионела Николова и
нейните заместници- Велина Павлова и
Надежда Матеева, които ни подкрепят
във всяко отношение.
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„Учим, общуваме, играем - дигитално и реално“

Проект, финансиран от програма ЕРАЗЪМ+”,КД1 „Образователна
мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“.
Бенефициент е III ОУ „Ангел Кънчев“. Проектът е с
продължителност една година и предвижда две обучения на
учители на тема: Gamification @ school и STEM @ school и
последващи дейности.
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ПОСТАВИХМЕ СИ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ

2.12.2022 г.

1. Подобряване на дигиталните умения и медийна грамотност на 
учителите и учениците;

2. Запознаване с различни инструменти за игровизация и уеб 
базирани обучителни платформи;

3. Интегриране на природни и екологични науки, подобряване на 
езиковите умения;

4. Интернационализация - интегриране на международно, 
междукултурно и глобално измерение в процесите на преподаване и 
обучение в училище;

5. Развиване на уменията на педагогическите специалисти и на 
учениците



Програмата на дейностите ни: 
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-Организиране на Зелен 
ден в училище;

- Обособяване на кът за 
четене;

- Изготвяне на настолни 
игри;

- Организиране на STEM 
ден в училище;

- Сформиране на клубове 
по интереси с приоритет 

екология и ИТ;

- Огранизиране на Ден на 
eТwinning и Европа;

- Изготвяне на карта на 
Европа;

- Вътрешноучилищна 
квалификация и 

споделяне на добри 
европейски практики;

- Проучване за периода 
на разграждане на 

пластмасата в природата, 
изработване на предмети 

от материали за 
рециклиране;

- Участие в екологични 
кампании;

- Почистване на плажната 
ивица в курортен 
комплекс Канчия. 



Мобилност 1 
Gamification@school

Игрите са първият метод, който децата
използват за да създават, оценяват,
анализират и прилагат нови знания.

В периода 02.07. – 08. 07.2022г. трима
педагогически специалисти взеха участие в
обучението Gamification@school,
проведено в гр. Истанбул, Турция от
Cappadocia Education. Наред с учители от
Кипър, Испания, Гърция, Португалия
българските участници се превърнаха в
ученици и се забавляваха, състезавайки се
помежду си.
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Мобилност 2 
STEM@school
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В периода 25.07. – 31.07.2022г. трима
преподаватели от III ОУ „Ангел Кънчев“
участваха в обучението STEM@school,
проведено в гр. Атина, Гърция от Cappadocia
Education. Участниците бяха въведени в
новия подход, особеностите и
задължителните елементи на STEM
базираното обучение. Творческото мислене
и разгръщането на творческите заложби са
от съществено значение за развитието на
иновации, затова се разграничи STEAM
подходът, който включва А /Arts/ - изкуства,
дизайн. Разучени бяха полезни приложения
и платформи, които се използват активно в
този иновативен подход.



Ден на Европа и eTwinning
В III ОУ „Ангел Кънчев“отбелязахме деня 

със следните инициативи, в които се 
включиха ученици от начален и горен 

курс:

- рисунки на асфалт в двора на 
училището;

- картички с флаговете на страните от 
Европейския Съюз;

- облаци от думи, включващи основните 
принципи и ценности на ЕС;

- игри в платформата Кahoot по темата;

- изработване на колажи и изложба с 
резултатите.
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Ден на Европа и eTwinning
12/2/2022



Конкурс за лого

През месец септември на 
учениците от 5 и 6 клас беше 

възложена задачата да създадат 
лого на проекта в часовете по 

изобразително изкуство. Имаше 
много интересни предложения, 

които участваха в конкурс за 
избор. С единодушие на 

комисията беше избрано логото, 
предложено от г-жа Мария 

Попова, изготвено в електронен 
вариант
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Училище в 
облака 

Създадени са много продукти по проекта. Всички те са
организирани в облак, за да бъдат лесно достъпни за
учителите в училище и за други, които имат интерес. Всеки,
който желае, може да ги разгледа и използва. Това, което е
необходимо да се направи, е да се отиде в Google Classroom и
желаещите да се присъединят към класната стая, наречена
„Учим, общуваме, играем – дигитално и реално“. Кодът за
достъп е: fhugjve
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Създаване на 
интерактивни 
работни 
листове
Обучаемите се
запознаха с различни
образователни
платформи и
приложения, които да
прилагат с лекота в
практиката си.

2.12.2022 г.



Организиране на Зелен ден в училище 

На 19.09. ученици и учители от 1. до
7.клас в III ОУ „ Ангел Кънчев",
гр.Варна, активно се включиха в
почистването на училищния двор и
пространството около него, за да
подобрят средата, в която учат и
играят. За целта децата бяха облечени
със зелени фланелки и съчетаха
почистването с народни танци. Някои
ученици донесоха хранилки и
къщички за птици, други - засадиха
дръвчета.
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След извършената 
дейност децата 

осъзнаха, че чистотата 
в училището зависи 

изцяло от тях самите. 
Тя е отговорност на 
всеки ученик. Най-

малките нарисуваха с 
цветни тебешири 
представата си за 

един по-чист и пъстър 
свят.
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Включване в 
екологични кампании 

за събиране на 
пластмасови капачки, 

хартия, метални 
опаковки и др.

Децата от III ОУ „Ангел Кънчев“ са 
осъзнати европейски граждани. Те са 
наясно с проблемите на околната среда и 
поради тази причина се включват 
ежегодно в кампании за събиране на 
различни материали за рециклиране. 
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Тази година ученици от начален и горен курс взеха
участие в кампанията за събиране на пластмасови
капачки с благотворителна цел „Аз вярвам и
помагам“. Те се включиха и в кампанията за
събиране на пластмаса за рециклиране с 10 годишна
традиция „Книги за смет“. Съгласно условията на
кампанията при предадаване на 1 кг. пластмасови
отпадъци, участниците получават книжка по избор.
Така се стимулира опазването на околната среда, но
и се популяризира четенето сред децата. Почистиха
и плаж Камчия.
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Пластмасата е навсякъде. Изучихме я и се 
стремим да ограничим нейното използване.

12/2/2022



Обособяване на кът 
за четене в 
училище. 
Проведени 
събития: 

• „Приложения на отпадъчните 
продукти“

• „Красивото и грозното около нас“
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Обособяване на зелен кът в училищния двор

През месец септември група ученици посети
„Тревясалата ферма“ в село Здравец. Посещението
беше по повод подготовката на Зеления ден в
училището. Там децата разбраха как се отглеждат
екологично чисти зеленчуци и антиоксидантни
растения. Направиха си „цветни бомби“ със семена от
турта, които по – късно „хвърлиха“ в училищния двор.
Собственикът на фермата – лекар по образование,
обеща своята подкрепа при засаждане на елхичка до
образа на патрона на нашето училище, което се случи на
следващия ден.2.12.2022 г.



Почистване на плажната ивица в КК 
Камчия 

На 22.10.2022г. ученици от
Екологичната бригада на училището и
учители се включиха в дейности за
отбелязване на Международния ден
на Черно море на 31 октомври,
заедно с ТД „Родни Балкани“ и
Черноморска мрежа на НПО.
Основната цел на инициативата е
повишаване на обществената
ангажираност с екологичните
проблеми на Черно море и освен
почистване на плажната ивица в
курортен комплекс Камчия включва:
кратка беседа за морските отпадъци,
практическо занимание за
мониторинг на отпадъците,
викторина, забавни интерактивни
игри и награди.

2.12.2022 г.



Дни на Еразъм +
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• За втора година III ОУ „Ангел 
Кънчев“ се включва в 
европейската кампания “Дни 
на Еразъм +”. Дейностите, 
които бяха организирани в 
тази връзка, са:

• Изложба от снимки от 
дейности и мобилности по 
проекти Еразъм +;



Видео, в което ученици 
споделят какво знаят за 
програма Еразъм + и какво е 
донесло участието им в 
мобилности по програмата; 

Презентация, съдържаща 
впечатления на ученици и 
учители, участвали в 
мобилности по програма 
Еразъм +;

Работно ателие за 
изработване на букви от 
рециклирани материали. 
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Сътрудничество
с училища 

• В периода 11-13 април 2022г. III ОУ „Ангел Кънчев“ 
беше домакин за популяризиране и 
мултиплициране на добри иновации между 
училищата. Гости бяха учители от партниращите 
училища: ОУ „Елин Пелин“ гр. Пловдив –
иновативно училище, ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ с. Овча могила и ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ обл. Благоевград, с. Долно Осеново. 
Под мотото „Въвеждане на иновации за 
формиране на екологична култура и устойчиво 
поведение в помощ на природата“ програмата за 
посещение на място включваше: наблюдение на 
STEM урок по ЧП, математика и ИТ на тема 
„Разделяне на смеси“: експеримент 1 - „Яж като 
риба“, експеримент 2 - „Как се почистват нефтени 
разливи в близост до сушата; 
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През септември се състоя съвместно събитие 
между ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов" и 
III ОУ "Ангел Кънчев", Варна по проект 
Еразъм+. Ученици от екипа по гражданско 
общество и екология от ПГКМКС Варна 
представиха на екологичната бригада от III  
ОУ „Ангел Кънчев“ най-новите проекти в 
изследването на алтернативни източници на 
енергия от вълните. Гостите се включиха в 
забавна и образователна викторина, а след 
това премериха сили и в Lego 
предизвикателства за креативност в STEM 
центъра на гимназията



Кът на проекта-
популяризиране на 
дейностите и мобилностите

За популяризиране на мобилностите
и дейностите по проекта във фоайето
на училището е създаден кът „Учим,
общуваме, играем – дигитално и
реално“. Ученици, учители и
посетители могат да разгледат
снимки от проведените мобилности и
дейности по проекта, да се запознаят
с брошури от посетените
забележителности или такива,
създадени от колегите.
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Карта на Европа
Участниците, в сътрудничество с 
колеги от училище, изготвиха 
няколко варианта на карта на 
Европа – географска /преобразена 
в настолна игра – пъзел/, карта с 
културни забележителности /част 
от къта на проекта/ , интерактивна 
онлайн карта, включваща снимки 
от всички осъществени 
мобилности по проекти Еразъм + в 
III ОУ „Ангел Кънчев“ по КД1 и 
КД2. 
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Настолни игри
Всеки от участниците по проекта създаде по
две настолни игри като крайни продукти.
След популяризиране и мултиплициране на
проекта в училище, в създаването на
настолни игри се включиха и други
преподаватели. Настолните игри са
занимателни, някои от тях със състезателен
характер и могат да бъдат използвани по
конкретните учебни дисциплини или да
бъдат осъществени междупредметни
връзки. Настолните игри бяха използвани
неколкократно в различни дейности по
проекта и продължават да бъдат
използвани в учебната работа.
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STEM  уроци и STEM ден 

• Всеки от преподавателите, взели участие в структурираните
курсове по програма Еразъм + КД2 изготви и проведе по два
STEM урока. След популяризиране на проекта в училище и
мултиплициране на придобитите знания и умения в изготвянето
и представянето на STEM уроци се включиха и други колеги.

• На 20. 10. 2022г. в III ОУ „Ангел Кънчев“ като Ден на отворените
врати беше организиран STEM ден в училище. Проведоха се
открити уроци, на които присъстваха преподаватели от 1ЕГ, СУ за
ХНИ „ Константин Преславски“, СУЕО „Александър Пушкин“, ОУ
“Патриарх Евтимий“, ПТГ-Варна. Колегите разгледаха настолните
игри, докато децата играеха, както и къта на проекта.
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Кръгла маса

Кръгла маса „Учим, общуваме, играем –
дигитално и реално“ се проведе на 
25.10. в учителската стая на III  ОУ 
„Ангел Кънчев“.  Целта беше да се 
популяризира свършената работата по 
проекта и да се повиши интереса към 
развиване на проекти по програмата 
Еразъм +.
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След това се проведе 
дискусия. Учителите 

коментираха всичко, което 
им е харесало в проведените 

активности и изразиха 
удовлетворение от това, че са 

помогнали за провеждането 
на някои планирани 

дейности. Разгледаха с 
интерес изготвените 

настолни игри и изявиха 
желание да ползват някои от 

тях в уроците си. 
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