ДГ „Слънце”, Levski, БЪЛГАРИЯ участва активно в eTwinning платформата от 2014 година.
Учителите от ДГ „Слънце”, Levski реализират успешно eTwinning проекти свързани с
широкообхватни теми.. В проектните дейности успешно си сътрудничат с педагози от
различни държави, като успешно включват в партньорство родители, колеги и външни
институции. В реализираните и активни проекти са включени деца от различни възрастови
групи /3 – 7/ години. Осъществяваме
ъществяваме активно сътрудничество между 4 групи учители в
образователната ни институция. Активните проекти се провеждат в повече от две различни
групи деца – обхващат деца от 1 –ва, 2-ра, 3-та и 4-та
та възрастова група с диапазон от 3 до 7
години. Реализираме общи мероприятия на ниво детска градина с участието на родители,
деца, учители и външни институции /медии, училища, бизнеса и др./ свързани с дейности на
eTwinning проекти. Педагозите успешно интегрират
и
проектната дейност в процеса на
обучение с деца и това осъвременява образователния процес.

1. РЕКЛАМНИ БРОШУРИ НА ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР.
ГР. ЛЕВСКИ
ВКЛЮЧВАЩИ ДЕЙНОСТИ с eTwinning ПРОЕКТИ

2. ИНФОРМАЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ в еTwinning
Twinning ПЛАТФОРМАТА
ЧРЕЗ: ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА ЗА РОДИТЕЛИ, ФИЙСБУКГ ГРУПИ, ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА
ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ВЕСТНИЦИ И ЕЛ. МЕДИИ,
МЕДИИ ИНТЕРНЕТ МРЕЖАТА И ДРУГИ

ДГ „Слънце”, гр. Левски реализира eTwinning проекти с различни възрастови групи
деца/ученици от 3 до 7 години - Клуб eTwinning, възраст на обучаемите 3
3–7 г.

ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ОТ ГРУПА „МИКИ МАУС”
НА ДГ „СЛЪНЦЕ” – ГРАД ЛЕВСКИ МАЙСТОРИХА СУРВАЧКИ
В навечерието на най - светлият християнски празник Рожество Христово деца,
родители и учители от група "Мики Маус" се включиха с голям ентусиазъм в коледната
работилница за изработване на традиционна българска сурвачка. Невероятната фантазия на
всички роди
и десетки оригинални идеи при изработването на сурвакарския символ. Децата и
техните родители вложиха много творчество и старание, ръководейки се от народната
традиция. Украсиха сурвачките с естествени материали и декорираха дряновите пръчки със
сушени плодове,
дове, пуканки, кравайчета, бял и червен конец. Малките слънчица поздравиха
своите родители със сурвакарски наричания, които имат смисъл на благословии за здраве,
щастие и благополучие през новата година. От изработените сурвакници се подреди пъстра
автентична изложба.
Инициативата e част от проектните дейности по вътрешно-образователен
вътрешно образователен и еТуининг
проект „Аз съм българче обичам…” и цели да съхрани автентичните ни обичаи и традиции, за
да предадем на най-малките
малките магията на българския фолклор.

Благодарим на всички родители за участието им в Коледната работилница!
Сурва, сурва година, здрава, здрава гърбина.
Златен клас по нивята, сладък плод за децата.
Живи, здрави до година, догодина, до Амина!

ДЕЦАТА ОТ ГРУПА "ПЧЕЛИЧКИ" РАБОТЯТ ПО
ЕTWINNING ПРОЕКТ „A TALE OF BEES“/ ПРИКАЗКА ЗА ПЧЕЛИТЕ/
Пчелите играят огромна роля за поддържане
поддържане равновесието в природата. От тях зависи
производството на храни, биологичното разнообразие и устойчивостта на околната среда. Тази УГ
2019/2020, учителите и децата от първа група "Пчелички" /3 годишни/, стартираха авторски проект
„A tale of bees“ / Приказка за пчелите/.
В проекта пожелаха да се включат 15 партньори от България, Румъния, Турция, Армения и
Италия. Мотивите за избор на тема са: познание
познание за пчелите, околния свят и взаимодействието с
него.
Проектът ще включва прожекция на филми за пчелите, беседи и игри, свързани с ролята на
пчелите в опрашването, биоразнообразието и ползите от меда.
В процеса на работа ще се извършват следните дейности:
дейност Представяне на участниците в
проекта, Представяне на децата и учениците, Изработване и избор на лого на проекта, Оцветяване
на пчелички, Изработване на брошура, съдържаща интересна информацията за пчелите и меда,
Презентация за пчелите, Пчелите празнуват,
празнуват Рисуване и апликиране на пчели, Емотикони с пчели
пчели,
Речник на често използваните думи в проекта,
проекта Книга с рецепти за сладки изкушения с мед
мед,
Изработване на ел. книга с книги за пчели на различни езици,
езици Изработване на домино, Запознаване
с труда на пчеларите, Изработване на пчелен кошер от различни материали, Парад на
"пчеличките" по повод празника на пчелите. За да реализират идеите си, учителите използват
различни инструменти: Prezi, YouTube, PowerPoint, Scribd, Microsoft Research AutoCollage, Zee maps,
weebly, tricider, Padlet, StoryJumper и др..
Работата по проекта в рамките на еTwinning ще помогне за развитие на положителни
качества у децата, стимулиране на творческите заложби, усъвършенстване на социалното и
екологичното образование.
Проектната дейност е уникално средство за реализиране на сътрудничество и сътворчество
между педагогическите субекти. Тя се определя като значима форма за утвърждаване на личностно
ориентиран модел на педагогическо взаимодействие, осигуряващ конструктивни изменения в
партниращите си индивидуалности.

„НАШИТЕ ГОРИ, СА НАШИЯТ ЖИВОТ” - РЕАЛИЗИРАН
ЕТУИНИНГ ПРОЕКТ В ГРУПА „МИКИ МАУС”
„Детето
Детето трябва да има възможност да контактува с природата. Така то ще се научи да
разбира и цени нейния ред, хармония и красота.”
Мария Монтесори
С идеята да откликнем на новото време и потребностите на съвременните деца,
реализирахме международен проект през изминалата
изминалата учена година 2018/2019, насочен към
изучаване на природата чрез разнообразни дейности. Чрез европейската платформа за
педагози eTwinning в рамките на програма „Еразъм+“ децата от група „Мики Маус" /4
годишни/ в ДГ „Слънце“, гр. Левски се включиха като партньори
партньори в еТуининг проект
“НАШИТЕ ГОРИ, СА НАШИЯТ ЖИВОТ”/eTwinning
ЖИВОТ”/eTwinning Project "OUR FORESTS, OUR LIFE". В
проекта успешно си сътрудничиха деца и педагози от държавите България, Испания
Испания, Турция,
Словакия, Естония, Литва, Сърбия и др. Децата участваха в дейности свързани с природата и
науката, научиха любопитни факт, анализираха чрез наблюдение, опит и мислене. В
природата, педагозите поставиха основите на STEM и кодирането, дадохме на децата от 33-6
години житейски умения от 21-ви
21
век. Всяка една стъпка отт проектните дейности се
представяше от партньорите в TwinSpace и дневника на проекта. Партньорите изработиха и
споделиха тематични видеоклипове, Padlet, онлайн игри с пъзели, PowerPoin презентации,
снимков материал, електрони книги с общи продукти и други уеб инструменти.
В предвид възрастовата група на децата всички продукти бяха лесно достъпни,
разбираеми и приложими. Децата участници в проекта активно взаимодействаха,
комуникираха и наблюдаваха с интерес всичко това което творяха заедно.

„ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА В ГРУПА „МИКИ МАУС” –
„КЪЩИЧКА
КЪЩИЧКА ЗА ПТИЦИ - ДОМ ЗА ПРИЯТЕЛИ!”
На 22 април 2019 г., в Международният ден на Земята децата от група „Мики Маус” на
ДГ „Слънце” - град Левски проведоха инициативата „Денят на Земята в моята детска
градина!“. Заедно със своите родители и учителки поставиха къщички за птиците в двора на
детската градина. От незапомнени времена хората поставят къщички за птици, водени от
желанието да направят нещо добро за природата и заради удовлетворението да видят
къщичката обитавана.
битавана. Веднъж заселена, къщичката носи радост за малки и големи, а
пернатите ѝ обитатели стават част от семейството!
Благодарим на всички родители включили се в инициативата! Всички заедно
направихме денят на децата интересен, полезен и цветен!
Инициативата
вата е част от дейностите по еТуининг проект “НАШИТЕ ГОРИ СА
НАШИЯТ ЖИВОТ” - eTwinning Project "OUR FORESTS, OUR LIFE“!

ПРИКЛЮЧИ ETWINNING ПРОЕКТ
„ЗЕМЯТА Е НАШ ОБЩ ДОМ“ НА ГРУПА „ЩУРЧЕ“
През месец май 2018 г. децата от група“Щурче“ с ръководители гг-жа Любенова и г-жа
Чичева приключиха своя авторски проект „Земята е наш общ дом“, реализиран с петнадесет
партньори от Турция, Гърция и България в платформата за онлайн сътрудничество между училищата
в рамките на програма „Еразъм+“, наречена
наречена eTwinning. Цялостната дейност бе организирана по
посока познаване и спазване на нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на
природата и създаване на устойчива околна среда.
Проектът стартира с представяне на участниците и избор на лого. В процеса на работа бяха
създадени: ”Нашата планета” – пъзел.; ”Ние пазим и обичаме природата” – табло. ; ”Моите
приятели животните” - работа с природни материали; ” Социална среда ” – презентация за
запознаване с празниците в семейството.; ”Грижи за зимуващи
зи
птици” - рисуване.; ”Въздух, огън и
вода” - постер.; ”Чиста е нашата улица” – изложба от рисунки.; ”Дърветата около нас” – изработване
на дървета от моделин.; ”Еко--град” – изработване на макет от отпадъчни материали.;”
Междуличностни отношения ”- изработване на родословно дърво. ; Изработване на пощенска кутия
за приказки с екологична тематика и др. В процеса на обучение и възпитание на положително
отношение към природата детето бе обект и субект на педагогическо взаимодействие. То активно
участвашее в опознаване на света, можеше да наблюдава и разбира причините за някои изменения в
растителния и животинския свят през различните сезони. По-трайните
По трайните интереси и потребности му
позволяваха да оценява собственото си поведение и това на останалите сред при
природата. Тези
характерни особености дадоха възможност да се изгради у него положително отношение към
природата и да се поставят основите на екологосъобразно поведение и екологична култура на
личността.
Личностноориентираното обучение се опираше на различни
различни интерактивни методи,
дискусии, ролеви игри, решаване на казуси, технологии за изясняване на ценности, метод на
проектите. Знанията за околната среда създаваха благоприятни условия не само за умственото
развитие на децата, а служеха и като основа за формиране
формиране на положително отношение към
природните обекти, за формиране на екологично мислене. Това овладяване на система от знания
изискваше правилна организация на учебния процес, интересни и разнообразни методи и похвати.
Осъществено беше посещения при партньори
партньори от ОДЗ „Валентина Терешкова“ гр. Пазарджик
и гр. Алистрати/Гърция за сглобяване и обмен на макет /еко-град
/еко град / от отпадъчни материали.

ПРИКЛЮЧИ еTWINNING ПРОЕКТ
„ПРОЛЕТНА ПРИКАЗКА“ НА ГРУПА „МИКИ МАУС“
През изминалата учебна 20172017 2018 година децата от група „Мики Маус” на ДГ
„Слънце” – гр. Левски, ръководени от г-жа
г
Алиева и г-жа
жа Иванова участваха в международен
проект. Проекта е регистриран в европейската платформа за педагози eTwinning и е насочен за
деца на възраст 3-6 години.. В него успешно си сътрудничиха деца и педагози от държавите:
България, Португалия, Испания, Словакия, Сърбия, Полша, Латвия, Турция, Република
Молдова, Гърци, Литва.
Проекта стартира на 15 февруари 2018 год. и приключи успешно на 30 юни 2018 год.
Дейностите по еТуининг проект „Пролетна приказка”/ eTwinning Project „„Spring Tale” са
насочени към формиране на екологична култура на децата от предучилищна възраст и се
разглежда в следните основни аспекти:
1. Познавателен аспект – свързан с усвояването на достъпни знания за природата и
разкриване пред децата на необходимостта тя да бъде грижливо
гр жливо опазвана и защитавана от
вредни въздействия, формиране на природозащитни умения и навици и създаване на траен
интерес към нея.
2. Естетически аспект – свързан с изграждането
изграждането на естетическо отношение към природата и
формиране на дълбока и трайна потребност у децата от общуване с нея.
3. Нравствен аспект – насочен към изграждането на етично поведение в околната среда, към
формиране на любов към природата
природата и грижливо отношение към животните и растенията.
РАБОТЕН ПРОЦЕС
 Представяне на детски градини и училища - /държава, регион, и град/.
 Развитие на майчин език - запознаване с културата и традициите на страните партньори в
проекта;
 Развитие на дигитални умения и междукултурно общуване - разширяване на кръгозора на
децата;
 Изследване на природата - практически дейности, игри и забавления на открито –
представени чрез снимки, записи на видео и писане на кратки съобщения в TwinSpace на
проекта;
 Осъществяване на пролетни празници и представяне на страните участнички в проекта
чрез презентации, снимки и видеоклипове: „Баба Марта”, „Ден на майките”, „Първа
пролет”, „Ден на Земята”, народни обичаи и традиции и други характерни за отделните
държави през сезона – пролет;
 Изработване на тематични продукти от различни материали и представяне чрез снимки,
рисунки, презентации, електрони книги, Padlet, клипове и др.
 Изработване на електрона книга с тематични детски творби и дейности от проекта
/рисунки, постери,
тери, детски песни, стихове, празници и др./
 Популяризиране на постиженията на децата сред родителите, обществеността и
връстниците им чрез изложби, изяви, концерти, Facebook група, сайт на учебното
заведение, медии и други.

ДЕЦАТА ОТ ГРУПА „МИКИ МАУС” С ВИСОКИ ОТЛИЧИЯ
ЗА РЕАЛИЗИРАНИ еТуининг ПРОЕКТИ
Децата от група „Мики Маус” на ДГ „Слънце”, гр. Левски, участваха като
партньори в еТуининг проекти чрез европейската платформа за педагози eTwinning в
рамките на програма „Еразъм+“. Проектните дейности, ръководени от гг-жа Алиева,
превърнаха учебния процес в забавление и получиха високи отличия - eTwinning
награди. Наградите бяха връчени на децата от г-жа
г жа Наталия Христанова - директор на
ДГ „Слънце”, гр. Левски.
еТуининг проект “НАШИТЕ ГОРИ СА НАШИЯТ ЖИВОТ” - eTwinning Project
"OUR FORESTS, OUR LIFE” е награден с НАЦИОНАЛЕН и ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА
КАЧЕСТВО – 2019, за реализирани дейности от учител и активности на децата от група
„Мики Маус”. В проекта децата научиха любопитни факти за природата – горите.
Имаха възможност да анализират и синтезират чрез наблюдение, опит, мислене и
творчески дейности. Развихме ключови компетентности - знания, умения и нагласи,
които помагат на учащите да постигнат личностна реализация на по
по-късен етап от
живота си. Учителите
ителите поставихме основите на STEM и кодирането.
еТуининг проект "КОЛЕДНИ ЧУДЕСА" - eTwinning project "CHRISTMAS
MIRACLES", също бе високо оценен и награден с НАЦИОНАЛЕН ЗНАК ЗА
КАЧЕСТВО – 2019, за реализирани дейности от учител и активности на децата от група
„Мики Маус”. В проекта учителите предадохме искрицата на "КОЛЕДНИ ЧУДЕСА"
чрез детско творчество, празнична среда, запознаване с традиции и обичаи,
сътрудничество на основата на споделяне и общи продукти.
В проектите успешно си сътрудничиха деца, педагози
педагози и родители от държавите
България, Испания, Турция, Словакия, Гърция, Естония, Литва, Сърбия и др. За да
реализираме идеите си, използвахме различни инструменти: Prezi, YouTube,
Picturetrail, Slideshare, Smilebox, Wondersay, PowerPoint, Scribd, Micros
Microsoft Research
AutoCollage. Порталът на eTwinning е място за вдъхновение, нови идеи,
усъвършенстване ИКТ, модел на съвременно преподаване и развитие на ключови
компетентности у децата.

ДОБРА
ОБРА НОВИНА
ДГ „Слънце“
град Левски
със знак
„eTwinning училище
2018
2018-2019“
ДГ „Слънце”, град Левски е удостоена със ЗНАК „eTwinning училище“.
Общо наградените училища и детски градини в България са 24, а в Европа 1 211.
Отличените училища и детски градини преминаха през двата етапа на
процеса на кандидатстване. Те са пионери и са признати за лидери в сфери като:
дигитална практика, практика за електронна безопасност, иновативни и
креативни подходи към педагогиката, насърчаване на н
непрекъснатото
професионално развитие на персонала и толериране на добри практики за
съвместно формално и неформално обучение сред персонала и учениците.
Това е признание на европейско ниво за работата, ангажираността и
отдадеността на всички екипи, работещи в ДГ „Слънце” по eTwinning проекти.
Полученият знак за „eTwinning училище” на ДГ „Слънце”, град Левски е
показател за качеството на работа на педагогически екип в иновативни
практики, проектно-базираното
базираното обучение, сътрудничеството и екипната работ
работа и
реализиране на международни проекти.
eTwinning е общност на училищата в Европа, където ученици и учители си
общуват, сътрудничат, развиват общи проекти и са част от най
най-вълнуващата
образователна общност в Европа.

ДГ „СЛЪНЦЕ“ – УЧАСТВА В ОБЛАСТЕН
БЛАСТЕН ФОРУМ ЗА
ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
На 07.12.2018 год. в гр. Плевен се проведе Областен форум за презентиране на
добри педагогически практики от работа по Национални програми и проекти, проекти
по Оперативни програми, реализирани в системата на предучилищното образование в
Плевенска област под мотото „ВСИЧКИ ЗАЕДНО – УЧИТЕЛИ, ДЕЦА И
СЕМЕЙСТВО!“. Организатор е Регионално управление на образованието – Плевен, а
участниците бяха поздравени от началника на институцията Албена Тотева. Форумът
се организира ежегодно с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси,
като участие в него взе доц. д-р
р Теодора Вълова – еTwinning посланик към ЦРЧР, която
представи новостите при реализиране на проекти по Еразъм + и еTwinning.
Във форума участваха педагогически специалисти от детските градини и
училища с подготвителни групи в Плевенска област.
област. Споделени бяха 16 педагогически
практики от работата по Национални програми и проекти, проекти по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проекти по еTwinning,
вътрешно-образователни
образователни проекти в предучилищното образование, с акц
акцент върху
активното участие и реализирането на педагогически модели за съвместни дейности с
родителите на децата, и в по-широк
широк смисъл с членовете на семейната общност.
Екип от педагози в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Снежина Любенова, Севдие Алиева
и Катя Ганчева,
ева, заедно с директора на детското заведение - Наталия Христанова,
представи успешно реализирани еTwinning проекти с участието на деца и родители.
На участниците във форума бяха връчени грамоти от Началника на РУО –
Плевен, Албена Тотева и старши експертът
експертъ в РУО – Плевен, Маруся Додова за
постигнатите резултати в работата с децата на предучилищна възраст, за Европейските
измерения на професионализма на педагогическите специалисти и нивото на техните
компетентности, за получените отличия, които са признание и оценка за качеството на
тяхната работа, работа на учители иноватори и творци в професията.

УЧАСТИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГРАД ЛЕВСКИ В ОБЛАСТЕН
ФОРУМ „ЗАЕДНО ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ – ДЕЙНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ – 2019
Областният форум „Заедно от детската градина“ започнал като Областен форум по
eTwinning, в последните години прерасна във форум по образователни проекти и програми.
На 11 декември 2019 год. в него взеха участие учители от детските градини в Плевенс
Плевенска
област. Форумът започна с поздрав от децата от детска градина „Незабравка“ , гр. Плевен домакин на събитието. След това деца и учители заедно рецитираха стихотворението „Родна
реч“ от Ран Босилек, посветено на Националната седмица за насърчаване на че
четенето. Севдие
Алиева, Снежина Любенова и Катя Ганчева взеха участие в Областния форум „Заедно от
детската градина“ – дейности по образователни проекти и програми в детските градини
градини– 2019 с
представяне на проекти по които работят. Севдие Алиева, учител в ДГ
ДГ „Слънце”, гр. Левски,
представи презентация за проект в eTwinning платформата “НАШИТЕ ГОРИ, СА НАШИЯТ
ЖИВОТ”/eTwinning Project "OUR FORESTS, OUR LIFE, който бе наградени с Национален и
Европейски знак за качество. Снежина Любенова, учител в ДГ „Слънце”, гр. Левски представи
презентация за проект в eTwinning платформата „Математика без граници”, а Катя Ганчева
учител в същата градина представи презентация за eTwinning проек “Бисквитена магия”„Cookie magic", който е наградени с Национален знак за качество.
качест

На участниците във форума бяха връчени грамоти за постигнатите резултати в
работата с децата на предучилищна възраст от Маруся Додова - старши експертът в
РУО – Плевен.

“БИСКВИТЕНА
МАГИЯ”
"Cookie magic"
Севдие Алиева – учител В проектът участваха 22 партньора от
ДГ „Слънце” – гр. Левски държавите България, Испания, Турция,
E-mail: sevdi_75@abv.bg Словакия, Естония, Литва, Сърбия, Гърция

Катя Ганчева
Виолета Видолова

ДГ “Слънце”
град Левски
2019г.

2018/2019
Математика
без граници

ПРОЕКТ НА ДГ „СЛЪНЦЕ” – ГР. ЛЕВСКИ
С ПРЕСТИЖНА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА
Реализиран еТуининг проект “НАШИТЕ ГОРИ СА НАШИЯТ ЖИВОТ” eTwinning Project "OUR FORESTS, OUR LIFE” в група „Мики Маус” на ДГ
„Слънце”, гр. Левски, бе удостоен с първа награда за „Най
„Най-добър eTwinning
проект в категория 3 - 7 години”.
Престижната награда бе връчена на Севдие Алиева – ръководител на
проекта и учител в ДГ „Слънце”,
„Слънце” гр. Левски от Милена Караангова – национален
координатор на дейност eTwinning в България. Церемония
еремонията за връчване на
Националните eTwinning награди се проведе на 13 декември 2019 г. в гр. София.
Събитието бе организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси
и направи обзор на най-успешните
успешните eTwinning проекти за 2019 година, както и на
други еTwinning постижения в България.

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”„СЛЪНЦЕ” ГРАД ЛЕВСКИ
С НАЦИОНАЛНИ еTwinning
winning ОТЛИЧИЯ
През месец декември 2018 г., Център за развитие на човешките ресурси в ролята
си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и на Национално звено за
координация по дейност eTwinning за България, проведе официална Церемония зза
връчване на националните eTwinning награди за 2018 година.
Високи отличия за ДГ „Слънце”, град Левски – две първи места от десет
престижни категории на национално ниво за постигнати творчески и професионални
успехи в eTwinning дейности и проекти от педагозите.
педаг
Наградените учители от ДГ
„Слънце”, гр. Левски са Севдие Алиева с първо място в категория „Най
„Най-добър
Краткосрочен еTwinning проект”проект” 2018 и Снежина Любенова с първо място в
категория „Най-добър
добър eTwinning проект за възраст 4 – 7”- 2018.
Изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Петьо
Кънев, поздрави представителите на наградените училища и подчерта същественото
място на програма „Еразъм+“ и на дейност еTwinning на Европейската комисия в
областта на образованието, обучението, младежта и спорта и перспективите, които тя
предоставя на образователните институции за реализиране на проектни дейности,
насочени към деца от всички възрастови групи.
По време на събитието бе направен обзор на най-добрите
най добрите проекти и дейностит
дейностите,
осъществени от българските екипи през изминалата 20172017-2018 учебна година.
Проектите получили най-висока
висока оценка бяха представени пред широката аудитория.
Церемонията се проведе в град София като официално продължение на
провежданите в предходните години Церемонии за връчване на Националните знаци
за качество. От получените през настоящата година 252 кандидатури за Национален
знак за качество по дейност eTwinning, 160 от проектите бяха удостоени с този знак. 26
проекта получиха високото отличие на годишните
годишните Национални eTwinning награди
награди.

УЧИТЕЛКА ОТ ДГ „СЛЪНЦЕ” УЧАСТВА
В МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
От 25 до 27 октомври 2018 г. се проведе Годишна международна eTwinning
конференция във Варшава, Полша, която събра повече от 500 учители,
директори, посланици, професори и специалисти от сферата на образованието в
Европа и други страни. Целта на събитието бе да представи най
най-добрите
постижения на педагогическата платформа eTwinning и програмите „Еразъм+“ за
обмен на добри европейски практики и сътрудничество между образователните
институции през изминалите години.
Севдие Алиева, учител от ДГ „Слънце“ гр. Левски,
Левски, бе един от педагозите,
получил възможност да участва на този престижен форум. Тя бе избрана от
Центъра за развитие на човешките ресурси за цялостен принос
ринос за развитието на
дейността на национално и европейско ниво. За успешно реализираните си
проектни дейности с деца е отличена с национални и европейски знаци за
качество. ДГ „Слънце” е признат лидер в сферата на дигиталната практика,
иновативните подходи и успешно реализирани еТуининг проекти. В резултат на
отличните си постижения е удостоена с почетен знак „eTwinning SCHOOL”
SCHOOL”.
„По време на семинарите проведени в рамките на конференцията във
Варшава участниците споделиха нови и ефективни образователни подходи с
деца. Бяха представени методи и перспективи за въвеждане и укрепване на
образованието,
ето, насочени към културно наследство на Европа. Създадените
професионални контакти между педагози от различни страни и култури
допринесоха за чувството на принадлежност към Европа.” – разказа Севдие
Алиева.

