
 

Знак за качество   
 1. Кратко описание (макс. 1000 знака) * 

 

2. Педагогическо новаторство и творчество (макс. 2000 знака) * 

Моля, опишете вашия проект (1 параграф).  

Моля, опишете различните педагогически методи, които сте използвали при Вашите 

ученици по време на проектната работа (напр. работа в малки групи, независими 

проучвания от учениците, и др.) Ако учениците Ви са твърде малки, моля, опишете 

методите, които ползвахте, за да привлечете вниманието им към проекта. 

 

3. Интеграция в учебната програма (макс. 2000 знака) * 

Моля опишете (в стъпки) как се опитахте да интегрирате проекта си в рамките на вашия 

учебен план. 

Какви компетенции опитахте да развиете във Вашите ученици по време на проекта? 

Опишете как работиха учениците по проекта 

 

4. Общуване и разменни гостувания между партньорските училища (макс. 2000 знака)  

Как организирахте общуването си с партньорите си? 

Какви дейности проведохте за или с Вашите ученици, за да споделите работата на  

всеки клас по темите на проекта? 



 

5. Сътрудничество между училища-партньори (макс. 2000 знака) * 

Дейностите за сътрудничество не опират само до общуването. Моля, опишете работния 

процес на проекта, като ясно разграничите работата, която сте извършвали Вие и тази на 

Вашия/те партньор/и. Най-важното: 

В кои дейности на проекта Вие си сътрудничихте с партньора/ите? 

В кои дейности учениците Ви си сътрудничиха и работиха заедно? 

Опишете как бяха изработени крайните продукти на проекта от учениците. 

 

6. Използване на технологии (макс. 2000 знака) * 

Моля, опишете как използвахте технологиите, за да улесните работата си по проекта - 

както партньорите Ви и Вие, така и Вашите ученици. 

Какво влияние оказа този проект върху Вашите ученици и върху работата Ви като 

учител? 

Какво спечели училището Ви от участието си в този проект? 

Какво считате за най-добър резултат от проекта? 

Дадохте ли линкове към всички документи, свързани с планирането, работата и 

резултатите от проекта? 

 

7. Резултати, въздействие и документация (макс. 2000 знака) * 

 

8. ДРУГИ НАГРАДИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) (макс. 2000 знака) 

 

 

 


