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СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ ЗА 

ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТА В ГРАД 

БЕНАЛМАДЕНА, ИСПАНИЯ 

УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ОТ СЛЕДНИЯ ЛИНК: 

http://pmg-haskovo.org/article/read/idMain/31/typeID/5/id/453 

 

Електронната анкета включи следните въпроси: 

➢ Обяснете накратко в кои области проявявате интереси? 

➢ О кой клас сте? 

➢ Имате ли постижения, свързани с Вашата училищна или извънучилищна 

дейност? Опишете накратко какви са те? 

➢ Ако бъдете избран за участие в образователната мобилност в Испания, 

какво ще предложете да бъде направено и показано пред останалите 

партньори в проекта? 

➢ Според Ваша собствена самооценка какво е нивото Ви на използване на 

инструментите на информационните и комуникационни технологии? 

/пояснение: за създаване на презентации, за публикуване в уеб, за 

създаване и администриране на споделени дискови пространства, за 

обработка на графика и видео/ 

➢ Какъв е броят на неизвинените Ви отсъствия? 

➢ Какъв е успехът Ви от миналата учебна година? 

 

http://pmg-haskovo.org/article/read/idMain/31/typeID/5/id/453
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В определения срок бяха подадени 7 кандидатури. 

Кандидатстващите ученици подготвиха и изпратиха свои постери и 

образователни игри, създадени от тях с използване на онлайн платформи 

със свободен достъп.  

Представяме Ви ученическите решения 😊 
 

1. Галин Станилов - 11 

https://learningapps.org/9008637 

2. Калоян Костов – 10Б 

Bulgarian version 

https://learningapps.org/display?v=psrjud4m220 

English version 

https://learningapps.org/display?v=pdr9yu4nj20 

 

https://learningapps.org/9008637
https://learningapps.org/display?v=psrjud4m220
https://learningapps.org/display?v=pdr9yu4nj20
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3. Мина Цанева – 10Б 

Задачата на български език   https://learningapps.org/display?v=p4uw0fq3520 

Задачата на английски език   https://learningapps.org/display?v=pwezxvkkk20 

Задачата на български и английски език    https://learningapps.org/display?v=p3bis6v8j20 

Прикаченият файл е брошурата, с която представям своята игра.  

Тези приложения могат да се използват в часовете по история, както и в часовете по география.  

 

4. Евгения Евтимова – 10Б 

Българска версия/Bulgarian version: 

Weblink: https://learningapps.org/9076778 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/view9076778 

Английска версия/English version: 

Weblink: https://learningapps.org/9077704 

https://learningapps.org/display?v=p4uw0fq3520
https://learningapps.org/display?v=pwezxvkkk20
https://learningapps.org/display?v=p3bis6v8j20
https://learningapps.org/9076778
https://learningapps.org/view9076778
https://learningapps.org/9077704


 

 

 

PROJECT "Let’s Feel the Might of the European Cultural Historical Heritage" 
CONTRACT № 2018-1-BG01-KA229-048005 

 
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/view9077704 

 

 

5. Петя Драгомирова – 9Б 

Тази игра има приложение в три предмета. История, география и английски език.   

Играта на български език. https://learningapps.org/display?v=pyf8jorm220 

Играта на английски език. https://learningapps.org/display?v=p2vtw6yca20  

 

https://learningapps.org/view9077704
https://learningapps.org/display?v=pyf8jorm220
https://learningapps.org/display?v=p2vtw6yca20
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6. Ангел Атанасов – 9Б  

Играта на български език: https://learningapps.org/display?v=p7ez3y5qj20 

Играта на английски език: https://learningapps.org/display?v=p78ec9out20 

https://learningapps.org/display?v=p7ez3y5qj20
https://learningapps.org/display?v=p78ec9out20
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