
 
   

 

 

Отчет за виртуално  обучително събитие, проведено  в в платформа 

Microsoft Teams с домакин "Vasile Cîrlova" School, Târgoviște, 

Romania по проект „Толерантността е най-добрият ми приятел“ от 

07.06.2021г. до 11.06.2021г. 

 

 

Учители – Венелина Тодорова, Весела Манчева, Божидарка Катарджиева, Силвия  

Методиева 

Ученици – Йоанна Мандзуни - 6в, Стефани Бориславова - VIIа, Жасмин Димитрова - 6а, 

Христина Александрова- 6а, Ева Илиева- 6а, Михаела Найденова- 6в, Теа Григорова-6в,  

Кристияна Митева - 5б, Кристиян Мечтатиев - 9 клас, Симона Миланова-6в 

I. Цели и дейности на виртуалното-онлайн обучително събитие в платформа 

Microsoft Teams с домакин Румъния  

  

Програмата на обучителното събитие е съгласувана между партньорите и изпратена 

предварително до всички участници. Всички партньори са получили писмо-покана. 

Съгласно проектното предложение и договореното по време на първата учителска среща по 

проекта в България, планираните цели и дейности на обучителното събитие в Румъния са: 

1.Цели: 

1. Развиване на откритост и толерантност чрез изследване на историята, традициите и 

културата на партньорските държави; 

2. Повишаване на дигиталната грамотност; 

3. Споделяне на културни ценности; 

4. Споделяне на добри практики и опит; 

5. Подобряване на уменията за работа в екип; 

6. Развиване на критичното мислене; 

7. Развиване на откритост и толерантност, чрез запознаване със значението на 

думата“толерантност“и решаване на казуси; 

8. Усъвършенстване на комуникативните умения на английски език; 

 

2. Дейности 

Дейностите бяха планирани по два начина- офлайн и онлайн. 

A. Дейности в офлайн форма – изготвяне на презентации за известни изпълнители, 

подбиране на подходящ клип за представяне на танцовите стъпки на хоро и 

ръченица,  

изготвяне на презентация за представяне на народна и съвременна българска песен, 

рисуване на тениски   

Б.Дейности в онлайн форма: 

 Запознаване с училището, града и държавата на домакините-Румъния 

 Представяне на традиционни и съвременни изпълнители 

 Представяне на видеоклип за талантите на участниците. 

 Уъркшоп-представяне на  традиционен танц-ръченица 

 Уъркшоп-разучаване и представяне на общ „Танц на толерантността“ 



 
   

 

 

 Рисуване на „Тениски на толерантността“  с лога и лозунги със значението на 

думичката „толерантност“.  

 Участие в работни ателиета, дискусии, уъркшопи и обучителни игри: Викторина-

анкета „Колко си толерантен?“  

Работилници "Толерантни или не?"  

Работилници „Добре е да си различен“.  

Плетене на гривни на приятелство 

  

II. Подготовка за участие в обучително събитие в Румъния-онлайн в платформа 

Microsoft Teams 

 Избор на участници в обучителното събитие - ученици и учители.  

След определяне на учениците, които ще се включат във виртуалното обучително 

събитие с домакин Румъния, родителите им бяха уведомени и попълниха необходимата 

документация за участие. 

 Запознаване с програмата, целите и задачите на обучителното събитие с домакин 

Румъния 

 Инсталиране на платформата Microsoft Teams на 14 работни места (лаптопи).  

Влизане с персоналните акаунти, създадени от организаторите на срещата. 

 Закупуване на материали, необходими за осъществяване на дейностите-рисуване на 

тениски и плетене на гривни. Поръчка на рекламни материали за разпространение на 

резултатите от проекта. 

 Подредба на стая с  работните места и създаване на приветлива обстановка 

III. Програма на виртуалното обучителното събитие  проведено онлайн в 

платформа Microsoft Teamsв,  с домакин Румъния 

 

ПОНЕДЕЛНИК, 7 юни 2021 г. 

12.30 - 15.30  

 Подготовка на видеоклиповете с талантливите ученици във всяко партньорско 

училище - асинхронна / офлайн дейност 

15.30 - 16.30  

1. Добре дошли на виртуалната среща по проекта в Румъния! (приветствена реч на 

директора) - онлайн дейност 

2. Ние сме вашият домакин! (представяне на нашето училище, град и държава) - онлайн 

дейност 

16.30 - 16.45  

 Кафе пауза 

16.45 - 17.00 

 Дейности за разчупване на леда- онлайн дейност 

17.00 - 18.30  

 Представяне на видеоклиповете с талантите - онлайн дейност 

ВТОРНИК, 8 юни 2021 г. 

10.00 - 13.00  



 
   

1. Подготовка на Powerpoint презентации за любим съвременен певец 

и за любим традиционен певец - асинхронна / офлайн дейност 

2. Подготовка на видеоклиповете на любимите изпълнители на учениците 

13.00 - 14.00  

 Показване на презентациите - онлайн дейност 

14.00 - 14.45  

 Колко сте толерантни? - тест-онлайн дейност 

14.45 - 15.00  

 Кафе пауза 

15.00 - 16.30  

 Гледане на видеоклипове на любимите изпълнители на ученици, избрани от екипите 

във всяка държава партньор - онлайн дейност 

СРЯДА, 9 юни 2021 г. 

11.00 - 13.00  

1. Подготовка на видеоклиповете на изпълнители на традиционни танци във всяка 

страна партньор - асинхронна / офлайн дейност 

2. Гледане на видеоклип на The Tolerance Dance (избран от организаторите) и 

изучаване на стъпките – уъркшоп-асинхронна / офлайн активност 

13.00 - 14.00 Гледане на видеоклипове на изпълнители на традиционни танци, избрани от 

екипите във всяка страна партньор - онлайн дейност 

14.00 - 14.30  

 Да танцуваме заедно! - онлайн работилница 

14.30 - 14.45  

 Кафе пауза 

14.45 - 16.15  

 Толерантен или не? - онлайн дейност 

16.15 - 16.30  

 Кафе пауза 

16.30 - 17.00  

 Нека пеем и бъдем толерантни! - онлайн дейност 

ЧЕТВЪРТЪК, 10 юни 2021 г. 

10.00 - 13.00  

1. Рисуване на тениските на толерантността (10 бели тениски, на които учениците 

трябва да рисуват и / или да пишат лозунги / думи, свързани с толерантността, а на 

гърба на тениските трябва да напишат името на проекта Толерантността е най-

добрият ми приятел) - асинхронна / офлайн активност 

2. Правене на снимки на посланията / лозунги / думи / рисунки върху тениските 

13.00 - 14.30  

 Показване на тениските на толерантността - онлайн дейност 

14.30 - 14.45  

 Кафе пауза 

14.45 - 16.15  

 Значението на толерантността - онлайн дейност 

ПЕТЪК, 11 юни 2021 г. 

11.00 - 12.00 



 
   

 

 

 

 Подготовка на материалите за изработване на гривни за приятелство – асинхронна 

дейност 

13.00 - 14.30  

 Гривните за приятелство-работилница-онлайн дейност 

14.30 - 14.45  

 Кафе пауза 

14.45 - 16.15  

 Добре е да сме различни - онлайн активност 

16.15 - 16.30  

 Въпросници за обратна връзка за учителите и учениците, участващи в онлайн 

срещата на проекта - онлайн дейност 

16.30 - 17.00  

 Връчване на сертификати за присъствие - онлайн дейност 

IV. Дейности по дни 

 

 

 

1. Ден първи 07.06.2021 г. – понеделник 

 Подготовка на видеоклиповете с талантливите ученици - асинхронна / офлайн дейност 

 Присъединяване на участниците в платформата Microsoft Teams   

 Официално откриване на виртуалното обучително събитие  в платформата Microsoft 

Teams  от „At "Vasile Cîrlova" School, Târgoviște  

 Приветствие на директора на румънското училището  

 Представяне на всички участници във виртуалното обучително събитие 

 Ученици  от румънското училище представиха прецентации за училището, града и 

държавата им.  

 Денят продължи с дейности и игри  за разчупване на леда и  завърши с представяне 

на видеоклиповете на талантливите ученици от всички училища . 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

2. Ден втори -  8 юни 2021 г.–

вторник 

 Денят започна с подготовка 

на Powerpoint презентации за любим 

съвременен певец и за любим 

традиционен певец - асинхронна / 

офлайн дейност и продължи   с 

подготовка на видеоклиповете на 

любимите изпълнители на учениците. 

 След обяд  се представиха презентациите за любим съвременен певец и за любим 

традиционен певец - - онлайн дейност 

  Проведе се онлайн тест на тема „Колко сте толерантни?“. Взеха участие ученици и 

учители. 

 Денят завърши с представяне на  видеоклипове на любимите изпълнители на 

ученици, избрани от екипите във всяка държава партньор - онлайн дейност. Екипът 

на България представи народната певица Стефка Съботинова и поп певицата 

Михаела Филева. 

3. Ден трети -9 юни 2021 г.- сряда 

 Денят започна с подготовка на 

видеоклиповете на изпълнители на 

традиционни танци във всяка страна 

партньор - асинхронна / офлайн 

дейност 

 Запознаване с  видеоклип на The 

Tolerance Dance (избран от 

организаторите) и разучаване на 

стъпките 

 След обяд деня продължи с представяне на  

видеоклипове на изпълнители на 

традиционни танци, избрани от екипите във 

всяка страна партньор - онлайн дейност  

 Уъркшоп- Да танцуваме заедно!  

 

 

 

 

 

   



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участниците играха онлайн игри, които ми помогнаха да разберат различните 

страни на толерантността и да ги опишат със свои думи игра „Толерантен или не?“  

 Нека пеем и бъдем толерантни! - онлайн дейност 

4. Ден четвърти -10 юни 2021 г.– четвъртък 

 Денят започна с офлайн дейност -рисуване на тениските на толерантността (10 

бели тениски, на които учениците трябваше да рисуват и / или да напишат лозунги 

/ думи, свързани с толерантността)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 Участниците направиха снимки на посланията / лозунги / думи / и рисунки върху 

тениските     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представяне  на тениските на толерантността –всеки от участниците, представи 

своята тениска с кратко описание за посланието, което е изобразено. 

 Уъркшоп -Значението на толерантността -онлайн дейност . Учениците работиха в 

екип по казуси, свързани с оказване на помощ и подкрепа на хора, изпаднали в 

трудни ситуации и всеки екип представи действията, които бяха пописали. 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ден пети - 11 юни 2021 г. – петък 

 Преди обяд бе организирана и извършена подготовка на материалите за изработване 

на гривни за приятелство - офлайн дейност   

 След обяд се проведе онлай работилница за плетене на гривни на приятелството. 

Координатора по проекта от Румъния представи начина на плетене на гривни, което 

се оказа истинско предизвикателство, но с упоритост, сръчност и общи усилия 

децата се справиха отлично. Общото плетене на гривни за приятелство даде на 

участниците усещане за единство, въпреки разстоянието между всяка партньорска 

група.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уъркшоп на тема „Добре е да сме различни - онлайн активност- Учениците 

споделиха своите мнения и разсъждения относно отношението към хора, които 

имат различен външен вид, поведение или начин на живот. Дадоха отговорите си  

на въпроси свързани с историята на понятието толерантност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всички участници в онлайн срещата на 

проекта попълниха въпросници за обратна 

връзка - онлайн дейност.  

 Координаторът по проекта за Румъния 

представи сертификатите на участниците 

и се договорихме за тяхното получаване 

на хартиен носител. 

 

 

 

 



 
   

 

 Проведе се учителска среща, на която се обсъдиха резултатете 

от проведената онлайн визита и датите и дейностите за предстоящото 

обучителното събитие в Полша. 

 Денят завърши с раздаване на подаръци-рекламни материали на учениците от 

България, участници във виртуалното обучително събитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


