Национален проект „Традициите в празник“
Участници от НУ „Св. С. Врачански“ – Враца
Учениците от 4в клас с класен ръководител Лиляна Лазарова
Учениците от ГЦОУД 3 и 4 клас с учители Галя Илиева и Вера Николова
Кратко описание
Е-Тwinning проект „Традициите в празник“ е краткосрочен проект, реализиран в периода
2018-2019 г. Възрастовата група на участниците е 4 - 11 години. Участници в него са деца
от: ДГ “Никола Вапцаров“, Асеновград, ДГ “Здравец” –Балчик, НУ “Св. С. Врачански” –
Враца, НУ “Хаджи Генчо”- Тетевен, СУ "Васил Левски"- Троян. Чрез дейностите на
проекта учениците опознаха фолклорното и етнографско наследство на своя роден край,
споделиха с партньорите си от различните региони своите проучвания и в сътрудничество
изработих като краен продукт дигитална карта със събраните традиции и обичаи.
Цели на проекта
Формиране на :
- умения за комуникация на роден език;
- работа в екип;
- разпределение на дейностите, сътрудничество и взаимопомощ;
- работа с онлайн инструменти, знания за безопасен Интернет.
- граждански и културни компетентности.
Осъществени дейности
Запознаване на партньорите чрез TwinSpace и представяне на училищата.
Представяне на историята на родния край, град и училище.
Представяне на традициите в родния край за периода на проекта
Изработване на дигитална карта със събраните традиции и обичаи.
Интегриране на ИКТ в учебния процес
Децата научиха, че могат чрез Интернет да се свързват с хора от далечни места и да
обменят информация. Качени бяха клипове в Youtube, осъществени бяха видеовръзки
между партньорите, обмениха се интересни викторини и игри.
Разпространение и оценка на въздействието на проекта
Резултатите от проекта бяха представени пред родители, колеги и общественост, чрез
групи и профили във Facebook, в сайта на класа и училището. Оценката на постигнатото
въздействие беше извършена чрез анкета с участниците. Отговорите им показват
задоволство, че са се запознали и са работили заедно с връстници от други градове.
Желанието им е да продължат да общуват с тях и в бъдеще като научат английски език.
Въздействие върху педагогическите компетенции
С цел привличане на колеги, които досега не са работили по eTwinning проекти, работата
по проекта бе споделена на педагогически съвет. Акцент се постави върху лесните
инструменти на платформата при намиране на партньори и върху положителни аспекти от
включването в такива проекти – създават се връзки между европейските учители, обменят
се идеи, повишават се езиковите и уменията за работа с ИКТ, професионалният опит се
обогатява. След завършване на проект всички се чувстват по-уверени в собствените си
възможности и са готови за нови предизвикателства.

https://www.thinglink.com/card/1186006992913694722

