
 

 

                            Работна среща в Северна Ирландия 

 

   Учители от ДГ „Първи юни“ 17 се завърнаха от международна мобилна среща в 
Северна Ирландия по проект „Емоционалната интелигентност- ключ към успеха на 
децата“, който се осъществява по Програма „Еразъм +“. На тази среща бяха 
обсъдени планираните дейности, преднамерени цели и резултати от проекта, 
беше осъществено и текущо наблюдение. Основна задача на страната домакин, 
беше сглобяването и представянето на филм от клипове на всички  страни 
партньори по проекта. Филмът беше свързан с емоцията щастие или „ Един 
щастлив ден“. 

    
      На 19.11.2018г. г-жа В. Русева  и Г. Пенкова взеха участие в работна среща в 
столицата на С.Ирландия,  Белфаст. Училище „Баллисилан“ е разпложено в 
сърцето на общността сред атрактивни и просторни земи с зашеметяваща гледка 
към Белфаст. В „Баллисилан“ се грижат за деца от яслена възраст до 7-ми клас (за 
тях нещо като 7-мо ниво на началното образование). Сградата на училището е 
модерно и просторно място за получаване на знания. То е разположено в 
широката част на Кейв Хил ( букв. превод „пещерен хълм“), с едновременно 
зелени и асфалтирани площи наоколо. 
В училище разполагат с 6 учители на пълно работно време, 1 учител на непълно 
работно време за специални нужди, 4 асистенти за класните стаи и 8 помощник 
асистента. Числеността на учениците наброява 150 ученика, произхождащи от 
различни семейства. 
    



 

 

    По време на тридневният си престой там, педагозите от всички страни 
участници в проекта, представиха различни презентации с дейностите, които 
прилагат в ежедневната си работа с децата.  Исландия продължи пътя на Мечето 
от терапевтичната приказка, която педагозите от България започнаха. Така Мечето 
остана в С. Ирландия, която трябва да продължи неговото приключение до 
следващата обучителна среща в Кипър. 
   Всички участници продължават работата по проекта, като за обучителната 
среща в Кипър, всеки партньор трябва да представи правила под формата на 
постери, видео или презентация и как се прилагат тези правила, за да се чувстват 
децата добре и да са щастливи в детската градина. 

 
 

 

 

 


