проект

Учители и ученици от няколко европейски
образователни институции, стартирали да работят
по eTwinning проект преди пандемията от Covid-19,
продължиха своята дейност и онлайн.
Сред участниците в проекта е и ПГ “a” 5-год.
на ДГ 79 „Слънчице“ – София, с ръководител
- ст. у
ител Калина Иванова
Teachers and students from several European
educational institutions, who started working
on an eTwinning project before the Covid-19 pandemic,
continued their work online.
Among the participants in the project is a group
of 5-6-years old children from Kindergarten 79 – Sofia,

Проектът, озаглавен
„I dream to be…/Мечтая да бъда…“
въвежда децата по интересен
и забавен начин в заобикалящата
действителност, изграждайки техните базисни
представи за професиите.
The project "I dream to be“
introduces children in an interesting and fun way
to the surrounding reality,
building their basic ideas about the professions.

Мечтая да бъда…/I dream to be…
• Участниците в проекта целят да развият у децата креативност, гъвкавост и умения за
работа в екип, да ги накарат да споделят своите чувства, виждания, очаквания за
бъдещето, да им дадат яснота за стъпките по пътя към мечтаната професия.
Същевременно децата се запознават с различни култури и живот, и в тях се заражда
естествен стремеж към комуникация с другите, и мотивация за изучаване на чужди
езици.

• The participants in the project aim to develop in children creativity, flexibility and skills for

teamwork, to make them share their feelings, views, expectations for the future, to give them
clarity about the steps on the way to the dream profession. At the same time, children get
acquainted with different cultures and lives, and they develop a natural desire to
communicate with others, and motivation to learn foreign languages.

Мечтая да бъда…/I dream to be…
• Проектът се оказа предизвикателство и за учителите, които доказаха за

пореден път, че да си адаптивен е едно от най- ценните качества в
днешния динамичен свят. Дейностите по проекта обогатиха техните IT
умения и повишиха професионалните им компетенции. Те споделят,
че работата по проекта е накарала и тях отново да мечтаят.

• The project also proved to be a challenge for teachers, who once again

proved that being adaptable is one of the most valuable qualities in today's
dynamic world. The project activities enriched their IT skills and increased
their professional competencies. They share that the work on the project has
made them dream again.

Мечтая да бъда…/I dream to be…
Проектът включва дейности като:

The project includes activities such as:

• Беседи и презентации за същността на различни

• Talks and presentations on the nature of various
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професии от обкръжаващата среда;

Срещи с хора от различни професии;

Изобразителна дейност по темата;
Сюжетно- ролеви игри по темата;

Интерактивни образователни игри, създадени за целите
на проекта в образователни платформи като:
learningapps.com и др.;

• Създаване на „говорещи рисунки“ с ChatterPix
приложение;

• Създаване на видео с участие на децата за представяне
на мечтаната професия и др.

professions in the environment;

Meetings with people from different professions;

Fine arts on the topic;
Story-role games on the topic;

Interactive educational games created for the purposes of
the project in educational platforms such as:
learningapps.com, etc .;

• Create "talking pictures" with the ChatterPix application;
• Creating a video with the participation of children to
present the dream profession, etc.

Мечтая да бъда…/I dream to be…

Мечтая да бъда…/I dream to be…
• https://www.youtube.com/watch?v=ehgu3PnIv4I&t=2s
• https://www.youtube.com/watch?v=_5XLtuvfY0A

• За поместените материали с участието на деца са с Информирано съгласие на
родителите.

• For the posted materials with the participation of children, we have the Informed
consent of the parents.

