ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ETWINNING
Имаме удоволствието да споделим опита си в
предизвикателството ETwinning през настоящата учебна година.

Ние бяхме екип от 12 ученици от 8б клас и нашият учител по френски език, госпожа Ели
Дечева. През тази учебна година откликнахме на възможността да участваме в проекта
« Et si on parlait d’Europe »
по програмата ETwinning. Проектът бе ръководен от екип от
професионална гимназия « Аристид Бриан » от град Оранж,
Франция. Партньори по проекта бяхме общо 6 екипа от ученици
и техните учители. Партнирахме си с класове от Франция,
Гърция, Белгия, Чехия и Испания. Проектът стартира през
октомври и работихме по него през цялата учебна година. Не
беше лесно, работихме много, често след часовете, но
изживяхме незабравими моменти и имахме много поводи за
гордост и радост.

Още щом имахме нужните знания, направихме видеоклип, в който всеки един от нас се
представи. Избрахме подходящ декор в училищния двор и направихме записите. Беше много
забавно. И след това, в навечерието на Коледно-новогодишните празници, изготвихме много
поздравителни картички и ги изпратихме на класовете-участници в проекта. Незабравимо
беше, когато от различни краища на Европа започнаха да пристигат поздравителни картички и
подаръци за нас. Следващата ни задача беше да изготвим лого на проекта. Щастливи и горди
сме, че логото-победител и лого на проекта е това на нашия екип, създадено и реализирано от
Александър Генчев от 8б клас. Последваха няколко видеоконферентни разговора с учениците
от Белгия. Беше интересно и забавно да срещнем наши връстници,на които им е също толкова
трудно да се справят с френския език. И тъй като те не знаеха нищо за нашия град, нито пък ние
за техния, направихме видео презентация за Пловдив, а те – за Генк, Белгия. Открихме нови
хоризонти и нови дестинации за пътуване. Следващото ни предизвикателство беше найтрудно и изискваше много време и усилия. Трябваше да представим рецептите на
традиционни български ястия – предястия, основни ястия и десерт и – за всеки един от
сезоните. Крайният резултат – книжка в електронен вариант с рецептите на шестте страни –
участнички в проекта. Получи се много интересна, цветна и забавна. Последната ни отправена
задача – заедно с нашите партньори създадохме аудио и видеофайлове, в които представихме
историята на Европейския съюз и след това всеки един от нас сподели своята визия за
бъдещето на Европа. Накрая отново си разменихме картички, този път обаче с пожелания за
весело прекарване на лятото.
Част от атмосферата на изживените моменти в рамките на проекта « Et si on parlait
d’Europe » можете да видите в галерията.

Весела ваканция от нашия екип!

