
    eTwinning училищен план 2019/20   
 
     Име на училището:   137  СУ „Ангел Кънчев“, София 

 
1. eTwinning  вътрешна цел за училището:  
1.1. Нарастване броя на прилаганите иновативни методи. 

Дейности за постигане на целта: 
             • през годините 2019-2020 ще организираме eTwinning           
отворено училище със събития за: ученици, учители, родители, 
местната общност, за насърчаване на сътрудничеството между тях; 
за да ги включим в създадени онлайн училищни проекти и да 
популяризираме работата в среда за безопасност (TwinSpace). 

• търсене на педагогически иновации чрез електронни 
платформи: Discovery education, EPALE, eTwinning, School Education 
Gateway, The Education Show и др. 

• Включване на учители от 137 СУ в нови възможности за 
професионално развитие (онлайн и курсове на място, PDW, 
конференции), за да развият нови компетенции. 
              • Организиране на училищни събития за споделяне на 
успешни педагогически практики. 

• Изграждане на малки екипи, отговорни за тестването на 
всяка иновация. 

• Приложение на иновациите в училище:  
   - екипи ще регистрират eTwinning проекти; 
   - екипи ще кандидатстват за проекти по програма 

Еразъм+; 
- екипи ще тестват как работят иновациите в 

експериментални класове. След оценка на 
въздействието на иновациите върху нашите ученици, 
ще ги прилагаме в други класове на всички 



образователни степени.  
• Организиране на образователен форум в 137 СУ „Ангел 

Кънчев“: ще поканим заинтерисовани училища, учители, 
представители на образованието, политици, кмет на общината и др. 
Цел: популяризиране и разпространение на иновациите, които 
прилагаме към момента. 

1.2. Включване на училището в национални, европейски и 
световни инициативи  

 Национална седмица на четенето 

 Европейска седмица на програмирането (Europe Code 
Week): 05-20 октомври, 2019 г. 

 Часът на кода (Hour of code) 

 Световен Ден за безопасен интернет (Safer Internet 
Day, SID) – втората седмица на февруари 

 Ден на eTwinning 

 Ден на Европа: 9 май 

 Дни Еразъм +  

2. eTwinning  външна цел за училището 
2.1. Включване на местната общност в проектните дейности и 

в други инициативи на училището 

Дейности за постигане на целта: 

 участие на родители и представители на местната власт 
(кмет, полиция) в обучителни сесии, провеждани от 
училището, и в проектни дейности на теми: Безопасен 
Интернет, превенция на агресията и насилието в училище 
и др. 

2.2. Сътрудничество с други институции 

Дейности за постигане на целта: 
Проектните ни дейности ще бъдат обвързани със 

следните    институции и инициативи: 
• Образователен театър “Забавна наука” 
https://educationaltheater.wordpress.com/  

https://educationaltheater.wordpress.com/


Театър " Забавна наука " е независима театрална организация, 
която продуцира и разпространява авторски образователни изяви 
на сцената на училищата в София и страната. Учебните 
представления са предназначени за ученици от началните училища. 
Тяхната цел е да подобрят качеството на обучението по всички 
предмети чрез драматични методи на обучение. 

• НПО „Здрава душа, здраво тяло” 
Имаме традиции заедно да организираме здравословни 

дейности, игри, здравни викторини, състезания в класната стая и 
посещения на пазари, пречиствателни станции и др. 

 Участие в проектите на фондация „ЕкоОбщност“ за 
устойчиво развитие на жизнената среда 

              https://bepf-bg.org/  
• Програма DigitalKidZ® 
http://digitalkidz.eu/  
DigitalKidZ® STE (A) M е образователна програма, разработена 

от екипа на Фондация „Digital Children Foundation team”.  
Програмата е разработена изцяло на игрови принципи, съобразени 
с психо-емоционалното развитие на деца на възраст между 7 и 12 
години. Целта е да се повиши мотивацията за учене и да се 
насърчат уменията за общуване, за работа в екип, креативността и 
иновациите. Развиват се и умения за работа в чуждоезикова среда. 
Фондацията е съсредоточена върху STE (A) M Skills - приложни 
науки, технологии, инженерство, творчество и математика. Тя 
обяснява сложните концепции на училището на ясен език и 
подготвя децата за професиите на бъдещето. 

• Участие в BIG PICNIC: проект в Университетската 
ботаническа градина – София 
http://www.ubg-bg.com/big-picnic.html  

Университетски ботанически градини на СУ "Св. Климент 
Охридски" представляват три ботанически градини на три места - 
градовете София, Варна и град Балчик. Те се провеждат по 
различно време и са различни по вид и специфичност. Тяхната 

https://bepf-bg.org/
http://digitalkidz.eu/
http://www.ubg-bg.com/big-picnic.html


задача е да разширят познанията за растителното царство и да 
осъществят дейности по опазване на редки и застрашени 
растителни видове. Университетските ботанически градини имат 
научна, образователна, социална и културна мисия, която 
насърчават и развиват. 

• JA България 
http://www.jabulgaria.org/  
Мисията на Джуниър Ачийвмънт България е да образова и 

вдъхнови младите хора да ценят свободното предприемачество, 
бизнес и икономика, за да подобрят качеството си на живот. 
Джуниър Ачийвмънт мотивира младите хора да бъдат активни и 
проактивни и ги подготвя да знаят как да реализират своите идеи в 
конкурентна среда. 

• Увеличаване на броя на учениците и учителите, 
използващи уебсайт за обучение „Уча се” 
             https://ucha.se/  

„Уча се” е онлайн училищна платформа за обучение, която се 
стреми да представи уроци по разбираем и интересен език. Сайтът 
обхваща 97% от учебния материал за ученици от 1 до 12 клас. 
Материалите следват официалната учебна програма и съответстват 
на Държавните образователни стандарти. Платформата е отличена 
с наградата за най-добър образователен сайт за България в 
продължение на три последователни години (2012-2014), а през 
2018 г. става сайт на годината в категориите "Сайт за услуги" и 
"Уебсайт на продукта". 

• Свързване на ученето с музеите на града 
През последното десетилетие музеите разширяват мисиите си 

и стават институции, на териториите на които обучението се 
превръща в действие. Те използват своите пространства, за да 
могат всички посетители да учат чрез опита и преживяването. 
Когато традиционното получаване на информация в класната стая е 
заменено с активно учене, мотивацията на учениците и 
отговорността им към учебния процес се повишава. В музеите те 

http://www.jabulgaria.org/
https://ucha.se/


могат да изследват музейни колекции и обособени пространства 
като използват технологии (като виртуална реалност). Чрез 
музейните колекции учениците подобряват разбирането си за 
историята. 

 Реализиране на инициативи за насърчаване на четенето 
с местните библиотеки 

3. Вътрешен ресурс за формулирането на този план, дейности 
и отговорници за постигането му. 

     Изградихме нашия eTwinning училищен план в следствие на 
придобити нови умения в онлайн eTwinning курс “eTwinning 
schools”, организиран от образователните експерти на Централното 
звено за координация, Брюксел. В курса се включиха двама 
представители на 137 СУ: Росица Димова – заместник-директор и 
координатор на действащите в училището проекти по европейската 
програма Еразъм+ и Ирена Райкова – старши начален учител и 
eTwinning посланик за България. В рамките на обучението те: 

- картографираха  учебните ценности в 137 СУ „Ангел 
Кънчев“; 

- определиха по предоставена скала начините на 
обучение; 

- откриха неизползвани възможности за връзка на  
вътрешните и външните дейности на 137 СУ с училищната визия, 
137 СУ „Ангел кънчев“ да се превърне във „Водещо иновативно 
училище“ на национално ниво. 
 
                  В рамките на един месец след получаване на 
сертификатите от курса този план за действие ще бъде представен 
на директора на училището и ще се включи в училищната 
краткосрочна стратегия. 

 
Споделени отговорности: 
Росица Димова: издирване и предоставяне на информация за 

педагогически иновации, възможности за професионално развитие, 



обучителни сесии, сформиране на малки екипи за разработване на 
проекти по програма Еразъм +, координиране на връзките с: 
Образователен театър „Забавната наука”, НПО, уебсайтове, местни 
институции и др., организиране на Дни на Еразъм+, Ден на 
eTwinning, Ден на Европа, Национална седмица на четенето. 

 
Ирена Райкова: организиране на eTwinning отворено 

училище и възможности за професионално развитие, обучителни 
сесии за прилагането на иновации в учебна среда, сформиране на 
малки екипи за реализиране на eTwinning проекти, проекти по 
Еразъм+, организиране на Европейска седмица на програмирането, 
Часът на кода, Световен Ден за безопасен интернет, Ден на 
eTwinning, Ден на Европа, Национална седмица на четенето. 
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