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Дъблин
• Страна - Република Ирландия

• Графство - Дъблин

• Площ - 115 km²

• Надморска височина - 20 m

• Дъ ̀блин (на английски: Dublin; на ирландски: Baile Átha Cliath – Балъ Аахъ Клиъх) е 
столица и най-голям град на Република Ирландия. Главен административен
център на едноименното графство Дъблин.

• Разположен е в източната част на страната, при вливането на река Лифи в 
Ирландско море. Населението му е 506 211 жители от преброяването през 2006, а 
с предградията 1 585 327.

• Седалището на английското правителство в Ирландия е било в Дъблинския замък.



Ден 1 
• There is an App for That! Project: 2018-1-BG01KA101-047338  



Ден 2
• ULearn School - Dublin “Skill for a modern education” /“Умения за модерно 

образование” по проект Еразъм”+ спечелен от СУ”К.Константинов” Сливен



Ден 3
• Day 3 in ULearn English school-Dublin : There’s an App for that! Skills for modern 

education; Erasmus + ; Snapseed, EdPuzzle, Socrative 🙂Много динамичен, 
интересен и ползотворен ден. Проекта е спечелен от СУ”К.Константинов” 



Ден 4
• ULearn English School Dublin ; Euro pass teacher academy / Проект”Еразъм” + 

“Умения за модерно образование”, спечелен от СУ”К.Константинов” Сливен



Ден 5
• ”Erasmus”+ Mobility for School educations staff in Europass Teacher Academy-

Dublin,Ireland проект спечелен от СУ”К.Константинов”Сливен



Впечатления от обучението
• В един от дните имаше обиколка на града, имахме

възможност да видим най-големите забележителности на 
Дъблин, в рамките на няколко часа.

• Бяхме 10 участника от 5 страни. В групата имаше двама
университетски преподаватели. При презентиране на  
страната и  училището бяха изненадани от  размера  и  
броя ученици в  нашето училище . Също таака , че  
разполагаме с  басейн и  два  големи физкултурни салона 
.Работехме в групи от по двама или трима. Останалите
участници бяха от следните държави: Испания – двама, 
Португалия – двама, Германия - четири и Босна – един. В  
събота на  21.07 .19 имахме екскурзия из  Северна
Ирландия  и посетихме Белфаст. Освен нашата група в  
екскурзията участваха и  всички останали курсисти от  
други направления.



• По време на курса работехме за подобряване на 
креативността, направата на добра презентация, говоренето
пред публика, конструктивна обратна връзка работа с 
различни онлайн програми. Създадох нови контакти с  
колеги от  други страни ,Научих много  неща за  културата
на  Ирландия, упражнявах умениията си по чуждия език в  
естествена среда. Обмених опит и  получих нови  идеи  за  
работа  от колегите и преподавателя  си  Филип- невероятен  
млад  преподавател. Говорихме за  добри практики по  
света и проиграхме някои програми. Това ми  помогна за  
професионалното ми  израстване . направих сравнение  
къде се  намираме ние в  сравнение  с  други европейски  
държави. Организацията и  провеждането на  курса беше
на  много високо ниво.Преподавателят ни сплоти  групата и  
неформалните събирания бяха много  приятни . Говорихме
си  за  образователните системи на  различните държави, 
за  семействата си  за  това какви възможности за  отдих и  
туризъм предлагат държавите ни. 



Благодаря за вниманието!


