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 УЧИЛИЩНИ ПАРТНЬОРСТВА ПО „КОМЕНСКИ” 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

за многостранни и двустранни  партньорства, одобрени през 
2010 

 

 
Моля изпратете този отчет за дейността до Центъра за развитие на човешките ресурси, 
надлежно попълнен и подписан, до 31 юли 2011г., съгласно изискванията на чл.7 
(Мониторинг, оценка и контрол) от договора ви за отпускане на финансова подкрепа. 
Отчетът ще бъде използван от вашата Национална агенция за мониторингови цели.  
 
1. Обща информация: 

 

Договор за финансиране No.: LLP-2010-COM-MP-134 

Заглавие на партньорството: “CoSSOL: Concepts for a Successful Self-Organized 
Learning” 

Страни - партньори: Португалия (координатор); България; Германия; Италия; Латвия; 
Литва; Нидерландия; Полша; Турция; Финландия и Франция.   

Тип партньорство:   Двустранно 

⌧ Многостранно  

Вашата институция е:   Координатор 

⌧ Партньор 

Име на вашата институция: IV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”  

Адрес: : “Спирка Почивка”, град Варна 9010 

Телефон: 052 303668 

Име на лицето за контакт: Донка Георгиева  

Телефон: 0884 318107 

E-mail: donkageorgieva@abv.bg; donkageorgieva@yahoo.com 
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2. Същност на партньорството 

 

2.1. Моля, опишете накратко предприетите дейности по проекта за партньорство и 

постигнатите до момента резултати: 

          Проектната работа през двете години е разпределена в 5 модула: М1: 
“Дефиниция на понятието компетентност. Система за управление на ученето – 
MOODLE”; M2: „Комуникация на роден и чужд език”; М3: „Компетентности по науки 
и технологии”; М4: „Да се научим да учим. Социални и граждански компетентности”; 
М5: „Предприемачество. Културно изразяване” 

Съвместната работа на Партньорството се осъществява чрез: 

• Wiki-PBWORKS (споделено пространство за работа с партньорите)  

• Уеб страницата на проекта: www.comeniuscossol.wordpress.com         

Публикуват се покани, програми и отчети за срещите по проекта , изработени 
педагогически материали, фотоматериали, резултати.  

• Международните срещи:  

       -   Първа международна среща в Кротоне, Италия (10-14 ноември 2010). Работа 

по Модул 1:  (joint report: http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/cossol-1st-

report1.pdf) 

1. Добри практики - презентации: Запознаване на партньорите с италианския опит: 
„Дефиниция на компетентност. Европейски ключови компетентности – поглед към 
италианския опит”. Практики с тестовете PISA; Въведение в системата за 
квалификация и добрите училищни практики в Нидерландия (национална 
квалификационна рамка, изпити, индикатори) и практиките на финландските ни 
партньори - „Учене чрез правене”.  

2. Обучителен курс за работа със Системата за управление на ученето -MOODLE, 
проведен от германските партньори. Работа он-лайн в малки групи по практически 
задачи. 

3. Работно ателие 1: „Какво е компетентност? (знания, умения, нагласи)” включва 
теоретична част; практическа задача (в пет международни групи) да се 
планира/скицира разработка на тема „Г-н Бийн кандидат за президент на Европейския 
съюз”  

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/02/competency-based-learning-toon-
rekkers.pdf   

4. Избор (чрез гласуване) на лого по проекти изработени от ученици.  

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/logo_cossol1.jpg 

Активно участие на италианските ученици (презентации за училището и града, десетки 
идеи за лого, Италианска вечер с песни и танци, изработване на папки за срещата)  

      -   Втора международна среша в Рибник, Полша (16-20 февруари 2011) работа по       

Модул 2:( http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/cossol-second-report.pdf) 

          1. Добри практики: Запознаване на партньорите с полската образователна 
система и полския опит за обучение по роден и чужди езици: Презентации: 
«Мотивиране за учене чрез драма»; «Комуникация на роден език и 
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предизвикателствата на съвременните комуникационни технологии» 

http://www.slideshare.net/albertocardoso/workshop-poland 

         2. Работно ателие 2: Как да генерираме задания базирани на ключовите 
компетентности? Теория, шаблони, практически задачи – „Г-н Бийн кандидат за 
президент на Европейския съюз”(предизборна реч/флаер/интервю/уеб-страница ). 

        3.   Работно ателие 3: Обща европейска квалификационна рамка за чужди езици: 
учене, преподаване, симулации и оценяване. (съвременни методи за преподаване и 
оценяване на писмена и словеска продукция, ролеви игри)  

http://www.slideshare.net/albertocardoso/co-ssol-speaking-presentation 

       4.   Изработване на „Въпросник за самооценка” - Проучване. Разделени в 8 
международни екипи участниците съставиха въпроси за самооценка на ученици и 
учители според осемте ключови компетентности, определени от Европейската 
референтна рамка. Въпросникът е публикуван на платформата MOODLE и се попълва 
он-лайн.  

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/03/cossol_diy_qustionnaire_survey.pdf 

http://mbk01.mercator-berufskolleg.de/moodle19/login/index.php/ 

Активно включване на полски ученици в работата на срещата: театрално 
представление; фолклорно представление; песен, посветена на проекта; рисунки за 
партньорите; екскурзоводски беседи; табла със снимки.  

       - Трета международна среща в  Перигю, Франция (11-15 май 2011). Работа по 

Модул 3:( http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/cossol-joint_report_france.pdf) 

       1.   Участие на трима български ученици от IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” в 
срещата. 

       2.  Добри практики - презентации: Запознаване на партньорите с френската 

образователна система и организацията на LYCEE AGRICOLE DE 
PÉRIGUEUX; Латвийска образователна платформа по математика и науки. 

http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=studysysteminmathsandscience-
110621160356-phpapp02&stripped_title=study-system-in-science-and-
maths&userName=albertocardoso 

      3.   Задачи - упражнения по математика, науки и ИТ, подготвени от италиански, 
португалски, български, полски и холандски колеги. 

      4.  Работно ателие 4:  Как да генерираме задания, базирани на ключовите 
компетентности? (съвети за разработване на уроци, задачи, оценяване)  

      5.     Работно ателие 5: «Сензорен анализ» (теоретична част; практическа задача за 
дегустация на продукти произведени от френското училище и оценка на качествата им  
по различни характеристики; статистистическа обработка на данните с компютър и 
интерпретиране на резултатите). 

     6.      Проучване с «Въпросник за самооценка»: Работа в осем международни 
екипи за анализ, дискутиране, интерпретиране и резюмиране на резултатите от 
проучването. http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/results-competency-based-
questionnaire.pdf 
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Разпространението на информацията за проекта се осъществява чрез училищни 
списания, фото-табла, официални срещи с представители на местната власт (в Италия, 
Полша, Франция).  

Работата по проекта на училищно ниво започна с изграждане на екип ( учители, 
ученици, администрация) и включване на проекта в годишния план на гимназията.  

Учители по роден език, английски език, философия, химия и информационни 
технологии се включиха в екипа. Изработени са: презентация за училището; 
материали за работа на международните срещи по модули 1,2 и 3  

-примерни урочни единици по англ. език, философия и ИТ;  

-описания (в таблични форми) на индикатори за знания, умения, нагласи; форми на 
изпитване според образователните програми на всеки от партньорите за две ключови 
компетентности: “Комуниция на роден език” и “Комуникация на чужд език” 

 превод на проектни документи и педагогически материали, ръководство за работа и 
“Въпросник за самооценка”; 

100 ученици и 11 учители по различни дисциплини попълниха он-лайн  „Въпросник за 
самооценка” (базиран на 8-те ключови компетентности според Европейската 
референтна рамка) и дадоха обратна връзка; 

публикации в училищно списание; разпространение на информация за международните 
срещи сред ученици и учители (табла, прожекции в часовете по информационни 
технологии и английски език); 

Езикова подготовка по английски език на учители-участници в проекта в 
сътрудничество с Инглиш Академи, Варна;  

Учениците се включват при изработване на проектни материали (превод, компютърни 
работи, художествени задачи, табла със снимки в училище) На сайта на проекта са 
публикувани есета на трима български ученици (участници  в проекта) по темата „Защо 
са важни чуждите езици за мен?”. Бяха осъществени три ученически мобилности на 
третата международна среща в Перигю, Франция.  

Предстои координаторска среща във Варна през септември 2011, на която ще се обсъди 
и планира работно ателие по ключовите компетентности: „Да се научим да учим” и 
„Социални и граждански компетентности” Българското, финландското и турското 
училище са отговорни за това работно ателие, което ще се проведе на срещата в 
Германия през декември 2011.  

2.2. Какви проблеми/пречки, срещнахте при изпълнението на проекта за 

партньорство, ако има такива? Как бяха разрешени тези проблеми?   

Не срещнахме проблеми/пречки при изпълнението на проекта 

2.3. Дейности по осъществяване на мобилността 

Минимален брой 

планирани мобилности 

(моля, отбележете) 

 4          8          ⌧⌧⌧⌧ 12             24 

 намален брой мобилности ___ 

2.4 Мобилности, реализирани между 01.08.10 и 31.07.11 (добавете редове, ако е 
необходимо) 
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Описание на мобилността Брой 

участващ 

персонал1 

Брой 

участващи 

ученици 

Първа международна среща в град Кротоне, Италия 

(10-14 ноември 2010 г.) 

2  

Втора международна среща в град Рибник, Полша 

(15-20 февруари 2011 г.)  

2  

Трета международна среща в град Перигю, Франция 

(11-15 май 2011 г.) 

1 3 

   

   

   

   

   

Общ брой мобилности 5 3 

2.5 Брой мобилности, които трябва да бъдат 

реализирани до 31 юли 2012г. 

12 

 
 

3. Декларацията на бенефициента трябва да бъде подписана от лицето, оторизирано 
да подписва от името на вашата институция, и от лицето за контакт в училището: 
 

"Ние, долуподписаните, гарантираме, че информацията, съдържаща се в този отчет, е 
достоверна". 

Дата: 21.06.2011 

Място:  гр. Варна 

Име и длъжност на лицето за контакт: 

Донка Георгиева 

 учител 

Подпис на лицето за контакт: 

Дата: 21.06.2011 

Място: гр. Варна 

Име и длъжност на ръководителя на 
институцията /организацията: 

Веселина Тотева  

директор 

Подпис на ръководителя на институцията 
/организацията: 

Печат на институцията /организацията (ако е 
приложимо) 

 

 

                                                 
1 Включително  придружители, в случай на мобилност на лица със специални нужди 


