
                                                                                         

  

Проект „Нашата първа аудиокнига“ 

 
Участници са екип от НУ „Св. С. Врачански“ – Враца 

Учениците от 2-в клас с класен ръководител Св.Пойчева, 

Учениците от ГЦОУД 2-в,б клас с учител Вера Николова, 

Учениците от ГЦОУД 2-г,б клас с учител Галя Илиева 

Учениците от ГЦОУД- 4а,б клас с учител Д. Илиева 

Учениците от 1-в клас и г-жа Маргарита Цветкова 

Ученици на г-жа Малинка Кунчева, ресурсен учител 

 

За проекта 

Е-Тwinning проект „Нашата първа аудиокнига“ е с продължителност една година, 

реализира се в периода 2020- 2021г. Участват ученици на възраст от е 4 - 10 години. Участници 

в него са деца от: НУ “Св. Софроний Врачански”, РУО Враца, ДГ “Дъга“, училища и детски 

градини от Община Враца. 

Проектът е насочен към развиване на желанието на децата да четат, разбират и споделят 

прочетеното със своите незрящи връстници. Чрез него децата научават повече за приказките, 

обогатяват своите познания, срещат се с нови книги, автори и приятели и говорят за тях, 

записват аудиоприказки за предадат удоволствието от четенето на по- малките и на незрящите 

деца. По време на проекта те обменяха опит, идеи, учеха се взаимно, радваха   се на четенето 

Проектът е продължение ползотворната съвместна работа между РУО Враца и началните 

училища и детски градини. Направените съвместни книги съдържат аудиозаписи с  избрани на 

училищно ниво записи на ученици от училища в община Враца.  

Цели на проекта: 

 Повишаване на грамотността и умението за четене с разбиране на учениците 

в начален и подготвителен етап. 

 Засилване на мотивацията на учениците за самостоятелно четене. 

 Общуване  с книгите по забавен и  интересен начин. 

 Подобряване на  знанията и уменията на учениците в училище. 

 Овладяване на умение да общуват и опознават света чрез книгите. 

 Приобщаване на децата със затруднения и незрящите деца към четене, 

слушане на приказки и споделяне. 

 Опознаване между учениците и децата в детските градини. 

 Стимулиране на учителите за включване в иновативни проектни дейности, 

семинари и конференции, насочени към насърчаване на четенето. 

 Краен продукт 

Крайните продукти  са споделени аудиокниги. 

 


