
Дейност  eТwinning в детската градина



От 2005г дейност eТwinning е част от програмата на ЕС в 
областта на образованието, културата, младежта и спорта 
„Еразъм +“ и предоставя възможности за професионално 

развитие на учителите и повишаване качеството на 
образователния процес.

Дейността насърчава училищното сътрудничество в 
Европа посредством информационни и комуникационни
технологии, осигурява подкрепа, инструменти и услуги на 

училищата и предлага възможности за безплатно и 
непрекъснато онлайн професионално развитие за 

преподавателите.



През 2018г и 2020г 
ДГ „Осми март“ се удостоява

със знак „ETWINNING 
УЧИЛИЩЕ“ 

Тази награда е признание  за 
лидерството им  в сфери като:
Дигитална практика, Практика 

за електронна безопасност, 
Иновативни и креативни

подходи към педагoгиката, 
Насърчаване на непрекъснатото

професионално развитие на 
персонала, Насърчаване на 

практики 
за съвместно обучение 

сред персонала и учениците.



https://www.etwinning.net https://live.etwinning.net



Приключението eTwinning започнa през 2014г



Международен eTwinning проект

„My house is your house“
Проектните дейности са насочени към придобиване на знания на практическа нагледна

основа за бита на децата в други европейски страни, за названията на стаите в дома и 
мебелите на различни езици. Практикуване на описания с използване на основни езикови

структури . Стимулиране на говорим английски език чрез комуникативни дейности



Международен eTwinning проект

„Zarafa's suitcase“ 
овладяване на знания за реални исторически събития, за животинския свят 
в Африка чрез обучаващи и практически ситуации. Насърчаване интереса 
към други eвропейски страни и култури, към изучаването на чужди езици

на практическа основа.



Международен eTwinning проект

„Spreading the joy of Christmas“
Обогатяване на знанията за други страни и техните традиции , разширяване на 

езиковите интереси на учениците чрез размяна на коледни картички и послания. 
Участват учебни заведения от България, Гърция, Търция, Румъния, Полша, Италия, 

Испания и Франция и остров Реюнион /Южна Африка/ 



„Съкровищница с мъдрост“
Проектът е насочен към насърчаване на четенето и запознаване с мъдростта на народите, 

предадена в поговорките и пословиците. Цели повишаване на ключови компетенции: 
комуникация на роден език, социални и дигитални умения.



Международен eTwinning проект

„Morphe's hide and seek“ 
овладяване на знания за реални паметници на културата в различни европейски 

държави, придобиване на знания на практическа нагледна основа за 
животинските видове, усвояване техники за учене чрез сътрудничество и 

мотивация за комуникация, стимулиране на детското въображение



Международен eTwinning проект

„Jack, the Beanstalk and a Beebot: STEM kindergarten activities“
Проектните дейности са насочени към развиване на основни математически, 

инженерни и научни умения чрез игрови дейности. Чрез използването на 
програмируема играчка BeeBot се развиват умения за решаване на проблеми, 

критично мислене, вземане на решения и работа в екип.



Национален eTwinning проект 

„Пъст ра кит ка“
Богат и пъстър проект, реализиран на национално ниво между 7 учебни заведения с деца

във възрастов диапазон 3-11 години. Запознава децата и учениците с фолклорното
наследство в България, съхраняването духа на националните традиции и запазването на 

родовата памет и ценностите на фолклора, чрез стимулиране на детския талант и 
творчески им заложби. Дейностите възбуждат интереса към четенето, като начин да се 

съхранят старите български народни приказки и мъдрости.



On - line комуникация





Участия на ДГ „Осми март“ в събития на ЦРЧР и eTwinning

Обучение начинаещи 2016г

Обучение проектна дейност 2018г

Международен семинар 
“Art and culture” 2016г

Международен семинар 
“Kомуникация и сътрудничество”2018г

Национална конференция 
„Насърчаване на четенето“ 2016

Годишна конференция 2017г



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


