
 
Pen Pals’ Classroom 

1. Данни за проекта 
 

Заглавие на проекта Pen Pals’ Classroom (Създаване на приятели чрез сайта 
Glogster Edu) 

 
Координатор на проекта Росица Атанасова-Минева 

 
Партньори Партньори: 

 
• Gemini elementary school– Мелбърн Бийч, Флорида, 

САЩ - учител Дебора Русило 
• Columbus school – Бриджпорт, Кънетикът, САЩ  -

учител Боб Гринбърг 
• Пето основно училище „Митьо Станев” – Стара Загора, 

България - учител Росица Делчева Атанасова 
 
Целеви езици английски език  

 
Целева група Целеви групи – ученици 

 
Продължителност 2 години 

 
Интернет страница http://penpals2012.wikispaces.com/home 

  
 
2. Резюме на проекта.  
 
В общ виртуален клас, осигурен чрез сайта ГлогстерЕду, учениците от двете страни си 
общуват посредством създаване на глогове – интерактивни постери, които съдържат текст, 
картини, видео и линкове. Чрез тях децата  илюстрират своите интереси, хобита и 
предпочитания , използвайки различен вид  медия и текст, като по този начин обменят 
информация с връстниците си зад граница. Обмяната на информация се извършва и чрез 
писане на коментари под самите глогове, както и по стената на ученическите им  профили. 
Всеки ученик си има един или повече Pen pals (виртуален приятел), с когото поддържа най-
близък контакт. На няколко месеца веднъж учениците от двата континента общуват и чрез 
видео връзка по Скайп, където имат възможността и говоримо да упражнят своя работен 
английски.  

Целта на Клуб „ Създаване на приятели чрез сайта ГлогстерЕду” (Pen Pals’ Classroom) e чрез 
поставянето на учениците в една обща виртуална класна стая с деца от други страни, те да 
усъвършенстват своите чуждо-езикови умения посредством общуване с носители на езика, да  
изградят базисни умения за комуникация в Интернет пространството посредством медиен 
контакт, да развият основни ключови умения необходими на учениците на двадесет и първи 
век, а най - вече работа в екип и споделяне на идеи чрез новите технологии. Ролята на учителя 
е да подпомага това общуване, като осигури защитено интернет пространство, необходимия 
инструментариум за творческа работа, да напътства, контролира  и фасилитира възникналите 
нужди на учениците.  

 
 



 
Значимост на проекта: 
 
- осъществява междукултурно общуване и сътрудничество между ученици и учители от 
различни срани и култури; 

-  дава нови алтернативи за учене както на чужд език, така и на всички учебни дисциплини; 

- новаторски подход за преподаване и учене; 

- осигурява на учениците забавно и креативно учене; 

- способства за изграждане на основни  ключови умения у учениците, необходими за двадесет 
и първи век.  

- мултифункционалност и приложимост  

Тази година за първи път имахме възможността да споделим широко в медиите нашата 
дейност в Pen Pals’ Classroom , като се включим с нея  в проект на МОМН «Създаване на 
приятели чрез Глогстер Еду»  

Друг международен  проект, по който децата от Pen Pals’ Classroom са  взели участие е 
създаване на общ видео филм с ученици от много страни по случай световния ден за мир 21-
ви септември през 2011г. (Global Peace movie project) 

Дейността на учениците по проектна работа с Глогстер Еду в международния акаунт послужи 
и за изработването на видеоесе «Колонизация на Марс», с помощта на което тяхна съученичка 
спечели конкурс  и посети летен лагер в Space camp, в Измир, Турция. 

 

 


