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Транснационална среща по проект 

  ,, Game Activities Maximize English for Students“-GAMES 

От 10.11.2021г. до 12.11.2021г. се състоя първата транснационална среща по проекта. 

Нейни домакини бяха партньорите ни от Scoala Gimnaziala Nr. 1 от град Морени, 

Румъния, които са и координатор на проекта. На нея присъстваха 15 учители от 

всички училища в партньорството. Основно училище ,,. Васил Левски“ с. Крепча 

представляваха г-н Андрей Цонев, г-жа Шермин Ахмедова и г-жа Диана Христова 

●Международната среща беше възможност за планиране на дейностите по проекта, 

разпределяне на отговорностите и поставяне на конкретни цели. 

●Тази визита ни даде възможност да се опознаем по-добре и да изградим добър екип. С 
дейностите, извършени в Румъния, имахме възможността да обменим опит 
споделяйки добри практики.  
 
 
●Тръгнахме си от Румъния с добро настроение и силно мотивирани, че всички заедно 
ще положим максимални усилия за да се справим с всички трудности, свързани най-
вече с Ковид пандемията. 
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●Следващата стъпка в нашата програма е избор на лого на проекта. Този символ на 
нашето партньорство ще бъде използван занапред във всички документи по проекта и 
поставян на всеки краен продукт от проектните дейности. 
За да се случи това, регламента е следния: 
 

Обявяваме конкурс за лого на проект ,, Game Activities Maximize English for 
Students“- GAMES към Европейска програма “Еразъм+“ 
 
1. Участниците в конкурса трябва да направят рисунка, която най-добре отговаря на 
темата и целите на проекта. 
 
2. Имат право да участват всички ученици на Основно училище “Васил  Левски“  
с. Крепча. 
 
3. Всеки желаещ може да участва с повече от една творба. Използвайте техники и 
инструменти за рисуване по ваш избор. 
 
4. За допълнителни разяснения и консултации се обръщайте към г-н Андрей Цонев 
(старши учител по изобразително изкуство) и към г-жа Диана Христова (старши 
учител по английски език). 
 
5.  Срок:  срокът за предаване на рисунките е 1.12.2021г. 

 
6. На 2.12.2021г. всички събрани рисунки ще бъдат разгледани от учителите и 
учениците на ОУ ,,Васил Левски“ с. Крепча и ще се излъчи победител, отговарящ 
максимално на зададените критерии. Това ще бъде нашето предложение към 
останалите училища-партньори за лого на проекта. Всяка страна има право да даде 
само едно предложение. 
 
7. Заключителна фаза по избор на лого: след като се проведат училищни конкурси в 
петте държави в партньорството (България, Румъния, Турция, Белгия и Италия), 
избраните рисунки ще бъдат изпратени на Турция, която е отговорна за това,  и 
подложени на гласуване. Ученици и учители ще дадат своя глас за логото, което им 
допада най-много. Така ще се определи и крайният победител в конкурса. 
 
8. Ученикът, чиято рисунка е победител на местно ниво ще има предимство при 
избора на участниците за предстоящата мобилност в Турция през месец февруари! 
 
Успех на всички! 
 
 

Този проект се финансира по линия на Програма  „ Еразъм+“ на Европейския съюз . 
Отговорността за публикуваната информация носи единствено авторът. 

Снимковият материал е използван със съгласието  на притежателя. 


