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Снимка: Радио Варна 

Тази седмица ученици от немските паралелки на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна са 

домакини на гости от Унгария, Италия, Дания и Германия по проекта "Креативно 

учене" в рамките на Европейската програма „Еразъм +”.  

Проектът е посветен на образованието чрез игри в учебния час. В програмата на 

събитието са представени различни игрови методи по немски език, история и биология, 

разказа в интервю за Радио Варна Диана Пенчева – учител по немски език в ГПЧЕ 

„Йоан Екзарх”. 

Участниците имат възможност да разработят и нови идеи, които ще представят пред 

своите връстници в специален ден, посветен на учебните игри и ще ги включат в 

изградената от тях „Фирма за игри“.  

 

 
Марина, Мартина и Ели 

 

Сред 20-те чуждестранни ученици е и 17-годишната Мартина Коломбо от Милано, 

Италия, която сподели, че е впечатлена от Варна и от своята домакиня - 

деветокласничката Марина Кънчева.  

През февруари т.г. проектът е стартирал в Дания, тогава ученици от Варна са били на 

обмен там.  

"Обменът показва нови възможности, нови места. На мен най-много ми харесва 

комуникацията с децата.", разказа единайсетокласничката Ели Петрова, част от 

участниците в проекта в Дания. 
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Учениците от ГПЧЕ "Йоан Екзарх“ са домакини на международна изява 
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Тази седмица учениците от ГПЧЕ "Йоан Екзарх" – Варна ще бъдат домакини на гости 

от  Унгария, Италия, Дания и Германия по проект в рамките на Европейската програма 

Еразъм+. 

 

Проектът е посветен на креативното учене чрез игри в учебния час. В богата програма през 

следващите дни ще бъдат представени различни игрови методи по немски език, история и 

биология. Участниците ще имат възможност да разработят и нови идеи, които ще 

представят пред своите връстници в специален ден, посветен на учебните игри и ще ги 

включат в изградената от тях "Фирма за игри".  

 

************************************************************************ 

http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2018-05-28/gpche-yoan-ekzarh-domakinstvat-

mezhdunarodna-izyava-za-tvorchesko-uchene 

 

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ домакинстват международна изява 

 за творческо учене 
Ще бъдат представени игрови методи по немски език, история и биология 
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Тази седмица учениците от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна ще бъдат домакини на гости 

от  Унгария, Италия, Дания и Германия. Идеята е да се усвои креативното учене чрез 

игри в учебния час. В богата програма през следващите дни ще бъдат представени 

различни игрови методи по немски език, история и биология. Участниците ще имат 

възможност да разработят и нови идеи, които ще представят пред своите връстници в 

специален ден, посветен на учебните игри и ще ги включат в изградената от тях 

„Фирма за игри“. 
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