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I. Екип  

За реализирането на визитата в СОУ „Летец Христо Топракчиев“ по проект 

„Говорещи снимки“ отговорен бе неформалния екип  на проекта. Екипът разработи 

план и разпредели задачите за подготовка и изпълнение на дейностите,  касаещи 

организацията на визитата. Всеки от членовете бе отговорен за конкретни задачи 

обвързани със срокове и  график за координиране. В периода 01.02.2015 – 21.03.2015 

графикът за срещи на екипа бе променен от една работна среща седмично на две. 

Добрата координация между членовете даде възможност да се планират и подготвят в 

детайли всички аспекти при подготовката на четвъртата визита от плана на проекта. 

Членове на екипа: 

1. Мая Карамфилова - директор 

2. Татяна Младенова-Димитрова – кординатор 

3. Теодора Танева – помощник директор 

4. Весела Манчева – учител по музика 

5. Камелия Костова – учител по ИТ 

6. Станислава Потоцка – учител о ИТ 

7. Ася Венелинова – учител по ИТ 

8. Таня Тодорова - учител по английски език 

9. Мая Георгиева – счетоводител 

10. Добринка Димитрова – завеждащ административна служба 

 

II. Цели 

1. Представяне на продуктите и дейностите от етап 5 и 6 

2. Представяне на СОУ „Летец Христо Топракчиев“  

3. Представяне на основните учебни предмети в българското училище 

4. Посещение на учебни часове в училището 

5. Представяне на град Божурище 

6. Разпространение на дейностите по проекта в училищната общност 

7. Организиране на фото пътувания за създаване на ИТ продукти 

8. Повишаване уменията за  общуване на английски език 

9. Представяне на българската култура и традиция 

10. Споделяне на културни ценности 



III. Подготовка 

1. Настаняване на участниците 

В град Божурище не се намират хотели и места за настаняване. Поради тази причина 

координаторът на проекта проучи хотели, чието местоположение бе в близост до 

станции на столичното метро, с цел удобен транспорт до града ни. Направени бяха и 

запитвания за предоставяне на изгодни цени. Според получените оферти екипът се спря 

на две основни възможности за настаняване – хотел „Родина“ В съответствие с 

предпочитанията на партньорите те бяха настанени както следва: 

Испания – партньорите сами организираха настаняването си в хотел „Фаворит“. 

Учениците, участващи в мобилностите бяха настанени в семейства на деца от СОУ 

„Летец Христо Топракчиев“. Бяха проведени срещи с класните ръководители от 

гимназиален етап на образование. Те имаха за цел да се проучат семействата, които 

имат възможност, условия и дадат съгласието си да приемат ученици от Испания. След 

проведени разговори с родителите, при които те бяха запознати с отговорностите и 

изискванията за настаняване екипът по проекта се спря на семействата на Петя 

Славкова, Йоанна-Виктория Лозанова, Бианка Маринова, Сашка Станкова.  

Турция и Италия – учителите и учениците избраха настаняване в хотел „Родина“. По 

тяхно искане за тях бе организиран специален ежедневен превоз до град Божурище. 

Полша – групата сама организира настаняването си в хотел „Александър“ и пътуването 

до училището в град Божурище. 

2. Организиране на фото пътувания 

В съответствие с целите на проекта – да се направят снимки, от които да се 

изработят електронни ресурси, както и да се представят българската културна традиция 

и споделят ценности между партньорите - бяха организирани две екскурзии – 

туристическа обиколка на централната част на град София и туристическа обиколка на 

стария Пловдив.  

За организирането на обиколката в София бе отговорна Татяна Димитрова. Тя се 

свърза с информационния център на Столична община за проучване на туристическите 

услуги, които се предлагат. Изпратено бе официално писмо с искане за възползване от 

безплатната им услуга - обиколка на пет обекта с екскурзовод на английски език и 

предоставяне на туристически материали – карта на столицата, информационни 

брошури, листовки, флайъри. Осигурено бе посещение и запознаване с: 

 Църквата „Света Неделя“, католическият храм, синагогата и джамията в 

централната част на столицата 

 Президенството и парламентът на Република България  

 Народният театър „Иван Вазов“ и художествената галерия 

 Храм-паметникът „Александър Невски“ 

 Софийският университет 

 

За организирането на обиколката в Пловдив бяха отговорни Теодора Танева и 

Камелия Костова. Те се свързаха с информационния център на стария Пловдив и 

осигуриха информационни материали. От предоставената информация екипът взе 

решение да се посетят пет туристически обекта и осигури екскурзовод за запознаване с: 

 Малката базилика 

 Къщата-музей Недкович 

 Галерията на Златьо Бояджиев 

 Аптека „Хипократ“ 

 Античният театър 

За осъществяване на туристическите обиколки бе нает организиран транспорт. Екипът 

взе решение да се ползват услугите на транспортната фирма „Марио 95“, град 

Костинброд и възложи организацията на Теодора Танева.  

 

 

 

 



3. Изработване на материали, популяризиращи дейностите по проекта 

 

След разглеждане на бюджета на проекта и консултации със счетоводителя на 

училището, екипът реши да отдели 3500 лева за организация на визитата в нашето 

училище. Планира се изработването на: 

 Винил, представящ проекта и партньорите 

 Флашки и химикалки с името на проекта 

 Брошури, представящи училището и град Божурище 

 Табла с материали от дейностите по проекта 

 Баджове за легитимация на участниците 

 Сувенири, представящи България 

 Материали за ръчно изработване на продукти /мартеници, 

великденска украса/ за спомен от България и запознаване 

с българските традиции 

 Официална вечеря 

 Кафе паузи по време на дейностите 

 Участие на ученици и учители във фото пътуванията 

 

4. Избор на екип от ученици от СОУ „Летец Христо Топракчиев“, които да 

участват в основните дейности по време на визитата 

 

Екипът на проекта се спря на 16 ученици от 7, 8, 9, 11 и 12 клас на училището. Те 

трябваше да подготвят представянето на етапите, да вземат участие и подпомогнат 

реализирането на  планираните дейности по време на визитата. 

 

IV. Програма 

 

22 март 2015 

Учителите и учениците от испанското училище партньор пристигнаха в неделя, ден 

преди официалното стартиране на визитата. Татяна Димитрова и Теодора Танева 

посрещнаха испанските партньори и организираха настаняването на учениците в 

българските семейства.  

 

23 март 2015 

 Посещение на учебни часове 

Първият ден от програмата започна с 

посещение на два учебни часа по английски 

език на Теодора Танева и Мариела Христова в 

8 и 9 клас. Учениците от Испания и България 

имаха възможност да проведат разговори по 

теми като свободно време на тинейджърите, 

училищен живот, мода и музика, спорт.  

 

 

По време на първия учебен час те успяха да 

открият приликите и разликите в живота на 

учениците от двете държави, да споделят 

информация, която ги интересува и открият 

редица общи неща по между си. Вторият 

учебен час бе стандартен урок по английски 

език, като учениците работиха индивидуално и 

по групи.  

 

 

 



 Кафе пауза  

 Презентация на СОУ „Летец Христо Топракчиев“ 

След приключването на двата учебни часа 

учениците и учителите от Испания,  както и 

определеният ученически екип на нашето 

училище заеха местата си в подготвения 

кабинет по английски език за протичане на 

дейностите. Теодора Танева представи мисията 

и визията на нашето училище, неговата 

история, учебната програма и профилите, 

класните стаи, кабинети, хореографски зали и 

спортни съоръжения. Участниците имаха 

възможност да се запознаят с разнообразните 

събития, форуми, състезания, в които нашето 

училище участва. На предварително подготвен 

постер децата сравниха основните предмети в 

учебните си програми, направиха анализ на 

учебния процес. Учениците бяха разделени на 

групи и обсъдиха кой е най-предпочитания 

учебен предмет за тях. След приключване на 

обсъжданията децата представиха своя избор 

пред учителите си. 

В следобедната програма бе включена 

обиколка на град Божурище. Гостите от 

Испания, придружавани от ученици и учители 

от училището  имаха възможност да разгледат 

града, като се  запознаят по-подробно със 

сградите на читалището, църквата и конната 

база. Учениците от България представиха 

информация за посетените обекти. 

Посещението на читалището бе организирано 

чрез предварителни разговори за подготовка на 

беседа и обиколка на базата на читалището.  

Учениците и учителите бяха 

посрещнати от Ваня Аризанова – секретар на 

НЧ „Христо Ботев 1934“, град Божурище. Тя 

представи специфичната мисия на читалището 

да съхранява и развива традиционните ценности 

на българската нация, както и дълбоката връзка 

с миналите традиции и култура, които са в 

основата на функционирането на читалището и неговата обществена роля. Участниците 

имаха възможност да се запознаят с осемдесет годишната история на читалището и 

неговата съвременна мисия – място за 

развиване на интересите на местните хора 

според техните предпочитания в областта на 

музиката, танците, занаятите, литературата.  

Най-атрактивно за гостите бе посещението на 

конна база „Генерал Крум Лекарски“ в 

Божурище.  Управителката на конната база 

подробно запозна участниците с историята  и 

развитието на базата, с начина на отглеждане 

на коне, различните породи и организиране на 

конни състезания. Учениците и учителите 

имаха възможност да направят снимки. 



 

24 март 2015 

 

Официалното откриване на визитата бе 

направено от директора на училището  - Мая 

Карамфилова. С предварително подготвена 

презентация тя запозна гостите с историята, 

географското положение, 

забележителностите, икономиката и 

образованието в град Божурище. В знак на 

гостоприемство всички директори на 

партньорските училища получиха подаръци 

от българския екип.  

Втората дейност от програмата бе представяне на изработените от етап 5 с тема 

„Тематични снимки – хора, природа, животни, изкуство“  продукти на учениците. 

Децата представиха на презентации работата на своите съученици. В резултат бяха 

показани различни гледни точки и аспекти, разнообразие от снимки и материали 

изразяващи усещанията и отношението на децата по темата на етап 5 от програмата на 

проекта.   Всички страни представиха своите продукти, като се показа разнообразие от 

вижданията на децата по темата на етапа. Можем да направим извод, че етапът е бил 

интересен и приятен за работа, защото учениците бяха обединили множество от 

снимки, които да представят на всички участници при визитата в България. 

С цел запознаване на местната общност 

и разпространение на дейностите по 

проекта за партньорите бе организирана 

среща с кмета на община Божурище. 

Господин Аспарухов посрещна гостите в 

сградата на читалището, където ги 

приветства с добре дошли и разказа за 

общината и развитието на образователните 

структури в нея. В края на срещата бе 

дадена възможност за въпроси от страна на 

партньорите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото-екскурзия до град София – столицата на България  

 

Цели  

 Снимки за фото състезание 

 Разглеждане на забележителности 

на град София 

 Запознаване с история, географско 

положение и културни особености 

на София 

 Споделяне на културни ценности 

 Повишаване на уменията за 

общуване на английски език 

 

За фото екскурзията до столицата Татяна Димитрова бе 

организирала туристическа обиколка в партньорство със 

столичния туристически информационен център. В 

резултат от сътрудничеството бяха осигурени рекламни 

материали с информация за столичния град, както и карта 

на града. Групата бе разделена на две, като за всяка бе 

осигурена  безплатна беседа на английски език с 

екскурзовод. 

Учениците заснеха разнообразни снимки, с които да 

участват във фото състезанието при заключителната 

визита в Турция от програмата на проекта, както и да 

изработят видео клип за една от дейностите, планирана 

във визитата в България.   

Партньорите се запознаха със столицата, където уникално 

съжителстват основните религии в света на територията на 

половин квадратен километър. В сърцето на София можете 

да видите Източноправославната църква "Света Неделя", Джамията "Баня Баши", 

Католическата църква "Св.Йосиф" и Софийската синагога. На няколко пресечки 

разстояние се събират в храмовете си християни - източноправославни и католици, 

мюсюлмани и евреи. Туристическата обиколка включваше разглеждането на 

Президентството на Република България, сградата на Парламента и паметника на Цар 

Освободител, ротондата „Св. Георги Победоносец“, археологически музей, Народен 

театър „Иван Вазов“, руска църква „Св. Николай Чудотворец“,  църква „Св. София“, 

Храм-паметник „Св. Александър Невски“, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. 

 

25 март 2015  

Екскурзия до Пловдив 

Цели 

 Представяне на България  

 Снимки за фото състезание  

 Повишаване на дигиталните 

компетенции 

 Разглеждане на забележителности 

на град Пловдив 

 Запознаване с история, географско 

положение и културни особености на Пловдив-европейската столица на 

културата за 2019 година 

 Споделяне на културни ценности 



 

Пътуването до град Пловдив започна със запознаване на участниците в проекта с 

нашата държава. В автобуса учениците от 12 клас предоставиха информация за 

историята на България, известни  черноморски и зимни курорти, природното богатство 

на страната, градове.  

По време на туристическата обиколка на Стария град гостите можаха да видят: 

 

1. Археологически комплекс Малка раннохристиянска базилика, която датира от 

втората половина на V - VI в. 

2. Къщата-музей на Никола Недкович, строена през 1862-1863 година. Стилното и 

изящно обзавеждане пресъздава автентичния интериор, типичен за къщите на богатите 

фамилии от втората половина на 19 век. 

3. Галерия Златьо Бояджиев се помещава в дома на Д-р Стоян Чомаков – двуетажна 

сграда, построена през 1860 година. От 1984 година тук е разположена експозиция от 

71 платна от двата творчески периода на бележития български художник. 

4. Аптека „Хипократ“ се помещава в построената през 1872г. Къща на Д-р Сотир 

Антониади, един от първите дипломирани лекари в Пловдив. От 1981 година тук се 

намира единствената по рода си в България мзейна експозиция за фармацията от края 

на 19 век и началото на 20век. 

5. Античният театър е разположен в южната част 

на Трихълмието. Построен е през 114-117 г., по 

времето на римския император Траян. Имал е 

сцена на две нива, украсена с изящни фризове, 

корнизи и статуи. Местата за 3500 зрители са 

разположени амфитеатрално на две полудъги, по 

14 реда всяка. 

 По време на посещението на обектите 

партньорите трябваше да направят снимки, с 

които да участват в дейностите, включени в 

програмата на визитата. След приключване на 

туристическата обиколка и беседа участниците имаха свободно време да се запознаят и 

изследват самостоятелно града, както и да опитат вкуса на традиционна българска 

кухня в избрано от тях място за хранене.  

 

26 март 2015 

Представяне на етап 6 „Моят живот, моят свят“ 

Представители от всички страни представиха продуктите от етап 6 „Моят живот, 

моят свят“. Учениците с интерес слушаха разказите на приятелите си от другите 

държави за живота на учениците след училище, в свободното им време, за проблемите 

на тинейджърите. 

По време на кафе паузите гостите имаха възможност да контактуват и с други 

ученици и учители от училището, споделяха впечатления, играха баскетбол, футбол и 

волейбол, разменяха снимки, контакти, телефони и адреси в социалните мрежи.  

 

 



 

 ИТ състезание  
 

Сформирани екипи от ученици и учители 

чрез изтегляне на жребии с капитан на 

отбора ученик от България участваха в 

състезание по информационни технологии. 

Електронният тест включваше въпроси от 

разнообразни области - бит, традиции, 

култура, народни носии и инструменти, 

известни  личности, спортисти за страните 

участнички в проекта, както и въпроси 

свързани с Европейския съюз и дейностите 

на проект „Говорещи снимки“. 

Тестът е създаден с програмата Еasy Quizzy и е специално разработен за целите на 

проект „Говорещи снимки“ от учителите по информационни технологии в училището. 

Тестовете по Информационни технологии в училището са разработени с тази програма. 

Съдържа въпроси с избираем отговор, с множествен отговор и въпроси за комбинация 

на снимки с текст. Въпросите са на английски  език.  

  

 Създаване на видеоклип от всички екипи по националност 
Участниците създадоха видео клип, 

използвайки собствени снимки направени по 

време на туристическите обиколки. Видео 

клипът бе на тема „България през моите 

очи”. Към всеки национален екип беше 

определен ученик от България, който има 

умения за работа с програмата, за да помага 

в техническото изпълнение и използването 

на програмата MOMENTO ESPRESSO, с 

която трябваше да се изработят клиповете. В 

резултат бяха направени четири видеоклипа, изразяващи емоцията и позитивните 

впечатления на учениците.  

 

Аrt клуб „Говорещи снимки“ 

 

В следобедната програма на визитата беше 

организиран салон на изкуствата и традициите 

на България - „Аrt club Talkative photos “. 

Участниците имаха възможност да се докоснат 

до магията на българските народни песни и 

танци, и ръководени  от своите български 

приятели от 5-б и 6-а  научиха да танцуват 

Право тракийско хоро и да пеят популярната 

народна песен „Дилмано Дилберо“. По-късно 

беше представена презентация с легенда за 

мартеницата и традициите на Великден. В 

последствие, испанците, турците, поляците и италианците получиха бял и червен конец 

и ръководени от г-жа Весела Манчева и децата от България, всички направиха  

мартеничка за себе си и украсиха великденско яйце, които взеха за спомен от този Аrt 

следобед и от България.  Докато всички работеха и се стараеха да изпълнят перфектно 

поставените им задачи, получиха музикални поздрави от Йоана Баракова от 5-б клас, 

която изпълни италианската песен „Insieme“. Учениците от 6 клас отправиха специален 

поздрав към координаторите на проекта от Турция с песента „Gel yanima“.  

 

 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjohoho.ovo.bg%2Findex%2Fgel_yanima_ela_pri_men%2F0-72&ei=zON1VajhHaKuygPykYP4DA&usg=AFQjCNE_dOTMPAi-Gfwljx9TNUnoBjFN8Q


 

Вдъхновени от предстоящата среща с чуждестранните гости, четири момичета от 5 

клас направиха танц със собствена хореография под съпровод на  песента „Bailando“. С 

певческия си талант завладя сърцата на всички и Петя Славкова от 8 клас, която 

изпълни песента на  Elena Paparizou - My Number One. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В края на този празничен следобед пристигна и финалната сладка изненада. 

Българският екип и децата от СОУ „Летец Христо Топракчиев“ подариха на новите си 

приятели от Турция, Испания, Италия и Полша, голяма торта с логото на проекта и 

флага на всяка от страните участнички в него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В следствие на програмата от последния ден екипът ни успя да реализира следните 

цели: 

 Повишаване на чуждоезиковите умения 

 Повишаване на уменията за презентиране 

 Споделяне на опит между учениците и учителите 

 Споделяне ценностите на Европейския съюз 

 Споделяне на добри практики 

 Повишаване на уменията за работа в екип 

 Повишаване на уменията за работа с ИКТ  

 Запознаване с български празници и обичаи 

 Популяризиране на национални и културни традиции 

 Умения за ръчно изработване на традиционни български символи  

 Официална вечеря и закриване на „Визита България” 

Попълване на въпроси за обратна връзка и предаване на домакините.Екипът 

на проекта изготви анкета за обратна връзка с цел проучване мнението на 

участниците от партньорските страни и обобщаване на резултатите.  

 Обобщаване на резултати 

 Обсъждане на мобилност Турция 

 Оценяване на визита България 

 Обсъждане на бъдещи възможни партньорства по проект. 

 Закриване на визитата с българско хоро. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=n5Sju9fTLUk


 

 

V.Резултати 

 Презентации на пртньорите, представящи етап 5 и  6 

 Съставен електронно базиран тест с въпроси, касаещи проект „Говорещи 

симки“, училищата, градовете и държавите на партньорите, както и теми 

свързани с  Европейският съюз. 

 Видео клипове, съдържащи снимки от фото екскурзиите на тема „България през 

моите очи“ 

 Презентация на град Божурище 

 Презентация на СОУ „Летец Христо Топракчиев“ 

 Постер с основните учебни предмети в българското училище 

 Продукти представящи българските обичаи и традииции – мартеници, 

великденски яйца, цветя 

 Запознаване с българския фолклор и овладяване на българско хоро 

 Брошура на английски представяща училището и град Божурище 

 Винил, представящ проекта и партньорите 

 Флашки и химикалки с името на проекта 

 Снап-рамки с материали от дейностите и визитите по проекта  

 Запознаване със забележителностите на град Божурище 

 Разпространени дейностите по проекта в училищната общност 

 Общуване на английски език и повишени комуникативни умения 

 Сертификати на участниците  

 Въпросници за обратна връзка, с цел контрол и мониторинг на проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация 

отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде 

търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.” 

 


