
Блестящи деца

E-twinning проекта “Блестящи деца” реализира  се  в периода  2021-  2022г.  В него
участваха  ученици  на  възраст  от  е  4  -  10  години.  Партньори сме по проект, който
събра през изминалата година малки и големи и разшири  сътрудничеството  3-в клас
от НУ“Св. С. Врачански“, както и училища и детски градини от  различни  страни  в
Европа   (България,   Франция,  Испания,  Сърбия  Словакия  и  френско-  американско
училище от Род Айлънд).

Споделяме  реално  и  виртуално  нашия  опит  в  работата  по  Е-  twinning   проект  с
партньорите. Разработвахме и участвахме в езикови и творчески дейности на проекта  и
възпитавахме децата  да  си  сътрудничат  и  изграждат  отговорно отношение към
всички деца по света и  самосъзнание на европейски граждани.

Педагогически цели на проекта: 

Да се запознаем с деца от други  страни;
Да научим повече за нашето училище;
Да научим повече за приятелски европейски училища;
Да се запознаем и чуем нови европейски езици;
Да  научим  повече  за  културата  на  другите,  за  да  преодолеем   стереотипите  и
предразсъдъците и предадем толерантност на нашите деца;
Използване на новите технологии за обучение и комуникация;
Да работим заедно и  ценим природата и хората;
Да проучим и работим заедно близката и далечна околната среда ;
Социализиране на децата.
Развитие на езиковото обучение –устно и писмено;
Развитие на въображението  и творчеството на учениците.

Процедура на работа : 

септември: избор на цвят, който да представлява училището и лого на проекта
октомври, ноември, декември: 
- Картата на Европа 
- Списание 
- Училищни истории - Портрети в пъзел - Работа върху дървета
януари, февруари: 
- Оригами
март, април, май: 
- Игри за запомняне с цветя, рисувани от ученици 
Истории от едно общо предизвикателство
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