
Проект „Умни училища за подобряване мотивацията на учениците” 

SMART SCHOOLS TO BOOST STUDENTS' MOTIVATION 

№ 2019-1-PL01-KA202-065325 

Програма „Еразъм+ ”, КД2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри 

практики“, сектор: „Училищно образование“ 

1-ва международна среща 

07-11  декември 2019, 

град Анионе, Италия 

 

Събота, 7 декември 2019 г. 

8:10 Учениците пристигат в I.T.I.S (Техническа гимназия) със своите партньори-

домакини. 

8:30 -9: 15 Официална приветствена реч от главния учител г-жа Тонина Камперхиоли. 

9:30 -10: 00 Официална приветствена реч в кметството, произнесена от кмета на града. 

10:00 - 10:30 Пауза за чай / кафе 

11:00 - 12:00 Презентации на партньорските училища в I.T.I.S. (Техническа гимназия). 

12:00 -13: 00 Работа по проекта: Италианските и полските ученици представят своите 

уроци по обичаи и традиции, използвайки софтуера Prezi.zom или подобен софтуер. 

13:15 Обяд в местен ресторант 

15:30 - 17:30 Екскурзоводско обслужване в стария град. Посещение на библиотеката на 

Свети Франческо. 

20:00 Вечеря в местен ресторант. 

Неделя, 8 декември 2019 г. 

10:00 - 12:00 Разглеждане на града, неговата култура и традиции с местната асоциация 

на младите доброволци „Giovani riuniti”. 

16:30 Среща в Piazza Unità d'ItaliaЗапознаване със старинната традиция на Агноне 

„Ndocciata”, италианско наследство в традициите. 

17:30 / 18: 00 Наблюдение  на "Ndocciata", (огромен парад с факли). 

20:00 Вечеря в местен ресторант. 



 

Понеделник, 9 декември 2019 г. 

8:10 Учениците пристигат в I.T.I.S (Техническа гимназия) със своите партньори-

домакини 

8:30 - 11:00 Работа по проекта: българските, румънските и турските ученици представят 

своите уроци по обичаи и традиции. 

11:00 - 11:15 Пауза за чай / кафе 

11:15 - 13:00 Обиколка на училището. 

13:30 Пауза за обяд в местен ресторант. 

15:30 Посещение на леярна и музея на Бел. 

20:00 Вечеря в местен ресторант Duca del Sannio (само за учители) 

Вторник, 10 декември 2019 г. 

7.00  Еднодневна екскурзия до Неапол (учители партньори, ученици от обмена, 

ученици от приемното училище с двама италиански учители). 

  Посещение на Cerritos di San Martino и изложбата на коледни ясли. 

Пауза за обяд - Дегустация на типичната неаполитанска пица в местен ресторант. 

Екскурзоводско обслужване в центъра на града (Piazza Plebiscito, Via Toledo, Piazza del 

Gesù, Piazza San Domenico, Spaccanapoli). 

21.00 Връщане в Анионе. Домакинските семейства ще вземат учениците от терминала 

на автобусната гара. 

Сряда, 11 декември 2019 г. 

8:10 Пристигане на учениците в училище с техните домакини. 

8:10 - 11:00 Дискусия за силните и слабите страни на дейностите. Оценка на 

дейностите. Участниците попълват работни листове за оценка. 

11:00 - 11:15 Пауза за чай / кафе 

11:00 - 13:10 Учениците се присъединяват към уроците от учебните програми с 

италианските ученици. 

19:00 Коледен концерт в църквата Санта Мария ди Костантинополи (в изпълнение на 

учениците от прогимназиалното училище на Г. Н. Д'Анило) 

20:00 Прощално парти / Бюфет в енорийския младежки клуб. 


