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Дни на отворените врати Коменски – eTwinning

Уважаеми колеги, скъпи приятели на програма „Коменски“ и на
дейност eTwinning,

За  седем години работа по Програмата „Учене през целия живот“ българските
училища и детски градини постигнаха изключителни резултати в работата си по най-
голямата програма на Европейската комисия за образование и обучение – Програмата
„Учене през целия живот“. През 2013-та, заключителната година на Програмата, основен
акцент в нашата обща работа е разпространението на добрите резултати.

За да даде още по-голяма видимост на постиженията на българските
образователни институции, Националната агенция по Програмата „Учене през целия
живот“обявява

Дни на отворените врати Коменски – eTwinning

в периода 25 март – 25 април 2013 година

Инициативата стартира през месец март – месецът, в който традиционно
отбелязваме годишнината от началото на програма „Коменски“.

Каним ви да изберете един ден в посочения период и да го обявите за Ден на
отворените врати Коменски – eTwinning във вашето училище / детска градина. В
зависимост от опита, който имате, можете да обявите този ден като посветен само на
Коменски, или само на eTwinning, или и на двете програми едновременно.

Ето няколко предложения:

Изберете ден, който ще посветите изцяло на програмата, или в който
часовете ще бъдат намалени и втората половина от деня ще бъде вашият
Ден на…
Поканете родителите на родителска среща, а вместо резултатите от
учебния процес, им представете резултатите от личностното израстване на
техните деца. Изненадайте ги.
Поставете още на входа голямо заглавие на вашия ден Коменски или
eTwinning.
Направете изложба на продуктите, изработени по програмата през
периода, в който работите по европейски програми.
Направете и обявете програма на деня – в кой час може да бъде видяна
изложба / откриване / среща с автор / видео прожекция /представление.
Организирайте фотоизложба.
Представете разработки по темите на проектите – еко тематика,
история, междукултурен диалог, традиции, култура и т.н.
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Определете един от коридорите на училището като Европейски коридор и
дайте възможност на учениците да го организират в хармония със своето
виждане за Пътят към моето Европейско бъдеще.
Поставете на децата, пътували по проект Коменски, задачата да направят
фототабла, в които да разкажат своето преживяване. Разкажете за всяка
посетена държава.
Поканете гости, медиите, общината, колегите си от други училища и
детски градини и най-вече – родителите
Подгответе табла на тема „Коменски/eTwinning съпътства моето
личностно израстване“
Включете активно децата и им дайте творческа свобода да представят в
него своята работа по Програмата.
Дайте свобода на своето и това на децата творческо въображение.

Ако проектът ви по eTwinning или Коменски е все още в ход, това е моментът да
дадете особена видимост на резултатите по него.

Снимайте и опишете всичко, което сте направили, и ни го изпратете – ние ще
публикуваме вашия Ден на страницата на Националната агенция.Най-добре
организираните прояви ще бъдат отличени с награди, които ще бъдат връчени по време
на ежегодните Дни на програма Коменски и eTwinning в началото на месец септември
2013 година.

Очакваме вашите писма, снимки и видеоматериали на адрес info@hrdc.bg в
периода 30 март – 30 април. Всички получени събития ще можете да видите публикувани
след 10 април на тематичната секция на Интернет страницата на Центъра за развитие на
човешките ресурси.

Очакваме ви! На добър час!


