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КАКВО Е ЕРАЗЪМ +

Еразъм+ е програма на Европейския съюз за подпомагане и
финансиране на проекти в областта на образованието, обучението, младежта и спорта чрез насърчаване на възможностите
за мобилност за:
студенти, стажанти, учители и друг педагогически
персонал и младежи за младежки обмен, младежки
лидери и доброволци;
създаване или засилване на партньорствата между
институциите и организациите в образованието, обучението и младежта, и света на труда;
подкрепя диалога и намирането на серия от конкретна
информация, необходима за осъществяване на реформи на образование, обучение и грижи за младите хора.

СУ „Васил Левски“ – част от Еразъм+

Този проект е финансиран от ЕС по програма Еразъм+

Въведение
Основната цел на проекта е насърчаване на самостоятелното
учене и запознаване с професията УЧИТЕЛ сред европейските
ученици от начална и прогимназиална степен.
Учениците подготвят уроци за по-малките ученици и ги
преподават в европейските училища. Учебните предмети са
Европа, Музика, История, Спорт, Математика и Природни
науки. Включени са Стволови дейности.

Цели на проекта
Ученици преподават на ученици уроци, създадени от тях;
Усъвършенстване на езиковите и комуникативни умения
по английски език;
Изграждане на умения за работа в международен екип,
креативност и творчество;
Запознаване с историята, културата и традициите на
други страни;
Запознаване с образователната система на европейските
училища.
Изграждане на умения за презентиране пред публика;
Проектът стартира на 1 септември 2014 г. с поставяне на задачите и избор на лого на проекта. След конкурс за всички
училища бе избрано логото на СУ “Васил Левски“, създадено
от Преслава Иванова.

Първа международна среща
24-30 януари 2015 г., гр. Острава, Чехия
Участници: Сияна Калоянова, Габриел Михов, Ангел Гоцов,
Любен Станчев от IXА клас, Преслава Иванова, Петко Петков –
от XIА клас и преподавателите Даниела Димитрова и Даниела
Стефанова.
Учениците от СУ „Васил Левски“ представиха презентации за
държавата ни, града, училището и образователната система в
България. Изнесоха уроци по Физика и астрономия и урок по
Музика пред класове от училището-домакин.
Учителите и учениците наблюдаваха учебни часове в училището и участваха в индивидуални и групови дейности, свързани с
преподаването на различни предмети от учебната програма –
интерактивно обучение на английски език.
Домакините от Чехия представиха урок по европейски ценности „Справедлива търговия“, където всички участници трябваше да направят постери.
Младежите от страните партньорки посетиха музея "U6" в Острава, където се запознаха по интерактивен начин с различни
приложения на съвременната физика и технологии, както и с
индустриалното развитие на региона.
Нашите участниците, съвместно с връстниците си от другите
държави, в групова работа направиха кратка презентация и
интервю с материали, събрани от посетените научни музеи и
културно-исторически места в града.

Урок по Музика
Урок по Астрономия
Работа в международни групи за изпълнението на задачите

Урок Fair Trade

В музея U6
Пред училището

В Прага

Втора международна среща
3-9 май 2015 г., гр. Марбея, Испания
Участници: Здравко Попов, Димитър Георгиев, Преслава
Петева от IXА клас, Габриела Белоева от IXБ клас и Георги Георгиев от XIА клас.
Те гостуваха на Среднообразователното училище "Пабло дел
Саз" и на ученици от училището, които ги посрещнаха в своите домове като приемни семейства за периода на престоя им.
Участниците презентираха специфичните черти на образователната система в държавите, които представят, и изнесоха
уроци пред по-малки от тях ученици в испанското училище.
Урокът по математика на тема „Геометрични фигури“, подготвен от нашите ученици, бе посрещнат с интерес и желание
за работа в предоставените 60 мин. (един учебен час за тях).
При посещението в кметството Габриела Белоева даде интервю за местната преса.

Участниците в срещата посетиха уроци по различни предмети
в училището. Беше организирано посещение на град Кордоба
и разглеждане на забележителностите му с екскурзовод.
Учениците научиха много за богатата история на града и се
запознаха с типичната за този исторически град впечатляваща архитектура.
Беше проведен и спортен ден на плажа, със състезания в
международни отбори и представяне на традиционна закуска
на всяка от държавите, с храна подготвена от участниците.

Урок по Математика

В кметството

Фламенко
Работа в международни групи по задача „Познавате ли Испания?“

Спортни игри на плажа

Пред училището

Трета международна среща
19-24 октомври 2015 г., гр. Дезио, Италия
Участници: Александър Петров, Антоан Минчев, Виктория
Рачева, Кристияна Тинчева от ХА клас, Емил Тотев от XIБ клас
и Петър Христов от IХА клас, с ръководители Даниела Димитрова и Даниела Стефанова.
Участниците бяха настанени в семейства, където бяха топло и
сърдечно посрещнати. Те споделиха, че това е незабравимо и
вълнуващо преживяване с много нови приятели и мили спомени.
Нашите ученици представиха на английски език урок по История на тема „Българските царе“ пред по-малки ученици от
училището-домакин Лицей Майорана. Темата се хареса на
децата.
Всички отбори представиха презентации за родината си,
града, училището, математиката в различните професии и
участието на всяка от тези държави на Световното изложение
ЕXPO 2015, което те посетиха и на което Милано бе домакин.
Участниците присъстваха на среща с кмета на град Дезио,
разгледаха забележителностите на градовете Милано, Монца и
Комо. Наблюдаваха уроци по Английска литература и Математика, а на тях бяха преподадени два урока по Наука.
Бяха организирани спортни срещи и международна вечеря, на
която всяка страна представи типични национални ястия.

Урок по История

Презентации

Уроци по Наука в групи и урок по Музика за всички

В кметството

В Милано

В Комо

Четвърта международна среща
25-30 април 2016, гр. Келс, Ирландия
Участници: Сияна Калоянова, Габриел Михов, Ангел Гоцов,
Любен Станчев, Александър Петров от XА клас и Габриела
Белоева от ХБ клас.
Домакин на срещата бе Средно девическо училище "Еурека"
град Келс, където се обучават девойки от 14 до 18 години. Уроците които подготвиха нашите ученици бяха по физическо
възпитание и спорт на тема "Български хора" и по биология на
тема "Хранителни вериги". Те бяха представени в училище за
момчета на осем годишни ученици. Децата харесаха своите
български учители и останаха доволни от наученото.
Участниците в срещата от различните училища представиха по
две презентации на тема "Науката в професиите" и "Процес на
създаване на преподадените уроци". Те имаха възможност да
наблюдават уроци по Физика, Кулинарство и Фотография, а
техните ръководители - уроци по Английски език и Математика в училището-домакин.
Домакините от Ирландия представиха театрална постановка и
концерт на традиционна ирландска музика. Наред с това всички участваха в международни отбори за създаване на трейлър.
В програмата бяха включени още: международна вечеря; посещение на ферма, където учениците сами месиха хляб; обучение
на ирландски танци; посещение на Дъблин и историческата
местност Нюгрейндж за запознаване с древната култура и
история.

Урок по Биология

Урок по ирландски танци

Урок „Български хора“

Урок по готварство

Международна вечеря с приготвяне на национални ястия

Във ферма

Нюгрейндж

Пета международна среща
24-29 октомври 2016, гр. Севлиево, България
Участниците в проекта преподаваха уроци в СУ „Васил Левски“.

Урок по математика в VIА и VIБ класове на белгийските ученици „Отключване на ключалката“. Като игра бяха представени
геометрични фигури - измерване, периметър, лице. Малките
ученици решаваха задачи, като вярното решение изискваше
откриването на код и отключване на кутията с изненада. Те работиха на малки групи.
Учениците от Ирландия преподаваха урок по Наука на тема
„Измерване масата на телата“. Учениците работиха на групи,
ръководени от своите учители. Те експериментираха с различни опити, съдържанието беше представено много интересно и
нагледно и според малките ученици урокът беше полезен и
забавен.
Учениците от Испания преподаваха урок „История на Испания“ в VВ и VГ класове.
Учениците от Италия по Физическо възпитание и спорт на тема
„Волейбол“ в VIВ и VIГ класове.
Учениците от Чехия преподава урок на тема „Изкуство в кухнята“ в класовете IVБ и IVВ. И тук учениците работиха на групи и
експериментираха много интересни опити от науката.
След проведената анкета нашите ученици споделят, че са успели да разберат заглавието и темата на урока, новите знания са
предоставени по много интересен и забавен начин, особено
чрез игрите, експериментите и презентациите.

Поздрав от кмета

Белгия

Белгия

Ирландия

Ирландия

Италия

Испания

Чехия

Чехия

Във всички уроци бяха представени следните нови и иновативни практики и методи:
Ученици преподават на ученици;
Преподаване на учебен предмет на чужд език – английски (ИУПЧЕ);
 Представяне на съдържанието чрез интерактивна презентация в урока;
 Работа на учениците в малки групи – изпълнение на
експерименти, зададени задания и игри;
 Използване на играта като метод за лесно усвояване на
съдържанието.
За представяне на ИУПЧЕ-метода уроци на английски език
преподаваха: г-жа Красимира Томева по биология в ХА клас;
Стивън Де Фоер по математика в VIГ клас на тема „Степени“;
Дейвид Хърли по математика в XIА клас на тема „Геометрична
прогресия“. Учениците успяха да разберат добре съдържанието
и споделиха, че им харесва изучаването на учебен предмет на
английски език.



Друга задача на тази среща бе нашите ученици да създадат
игра в предварителната си подготовка, която трябваше да
представят пред останалите участници.
В програмата на срещата бяха включени още: урок по Български народни танци; урок по Графичен дизайн; тиквен уъркшоп;
спортна дейност – дърпане на въже; посещение на гр. Велико
Търново и крепостта Царевец; посещение на Етнографски музей „Етъра“; международна закуска с представяне от всяко училище.

Урок на Стивън Де Фоер

Урок на Дейвид Хърли

Урок на Красимира Томева

Посещение на
„Наука на сцената 6“

Международна закуска

Представяне на играта

Спортна дейност

Тиквен уършоп
На Царевец

В АЕК „Етъра“

Шеста международна среща
24-30 април 2017, гр. Синт Никлаас, Белгия
Участници: Ивета Ботева и Катерина Шопова от IXА клас,
Симеон Геловски от ХБ клас, Ангел Гоцов, Полина Георгиева и
Цветелина Цонева от XIА клас и Кристина Петкова от XIБ клас
с ръководители Даниела Димитрова, Боянка Вълчева и
Иваничка Иванова.
Те подготвиха и преподаваха урок за Европа в два класа на 12 и
13 годишни ученици. Той започна с Химна на Европа, включваше презентация, игра и работни листове за обратна връзка и
премина изключително интересно и забавно.
Другата задача, която трябваше да изпълнят беше представяне
на двама български учени от миналото и настоящето. И с нея
те се справиха отлично чрез презентации за проф. Димитър
Съселов и д-р Стамен Григоров.
Други дейности: посещение в кметството; представяне на презентация „Процес на създаване на урока“; урок по Наука с физични и химични експерименти; запознаване със създадената
от всички партньори игра с въпроси; международна вечеря, на
която партньорите сами приготвяха традиционни ястия;
Учениците разделени в групи имаха възможност да се запознаят с историята и забележителностите на града-домакин, както
и на градовете Гент и Брюж.

Беше организирано и посещение на Брюксел и Европейския
парламент.

Урок за Европа

Уроци по Наука в групи с физични и химични експерименти

Вечеря

Спорт

Trivia game

В кметството

Пред училището

В Брюксел

В Евро парламента

Заключение
По време на всички съвместни срещи учениците бяха настанени в семействата на домакините, където бяха топло и сърдечно
посрещнати.
Всички уроци, презентации и изработени материали са изцяло
дейност на учениците. Ръководителите само координираха
техните идеи.
Стивън Де Фоер, Белгия – координатор на проекта: „Не очаквах проектът да бъде толкова успешен и съм много щастлив
от резултатите. Това е бъдещето на европейските ученици
– да премахнат границите, да се обединят, да работят заедно по общи проекти, да станат приятели“.

http://erasmusplusteaching.weebly.com/
https://twinspace.etwinning.net/364/home
http://online.anyflip.com/tjiw/duxl/mobile/index.html

СУ „Васил Левски“ е пример за образование и успех. Училището работи по проекти на МОМН и ЕС. Осъществява ученически
обмен с Германия. Екипът му се стреми да предаде европейска
добавена стойност на обучението, да формира у възпитаниците си европейски ценности и ключови компетенции за XXI век.

Адрес: гр. Севлиево, ул. Гладстон 22
тел. 0675/33303, 33306
site: www.v-levski.com
Facebook: СУ „Васил Левски“ - Севлиево

