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ДЕЙНОСТИ 

ЗАДАЧИ 

Участие в квалификационен курс по английски език, 

участие в часове по методика и дидактика на 

преподаването на английски език, разработване и 

използване на нови методи за преподаване на езика, 

посещение на културни забележителности и музеи, 

участие в турове с екскурзовод, културни дейности.

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

Обогатяване на познанията по методика и дидактика на 

преподаването на английски език и обогатяване на 

методите за преподаване на чужд език в училище.

ACTIVITIES/TASKS CARRIED OUT
Participation in an English language course, participation in classes 
on methodology and didactics of English language teaching, 
development and use of new language teaching methods, visiting 
cultural attractions and museums, participation in tours with a 
guide, cultural activities.

JOB-RELATED SKILLS 
Enriching the knowledge on methodology and didactics of teaching 
English and enriching the methods of teaching a foreign language at 
school.

Компетенциите, 

придобити по време на 
мобилността          



ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ

В следствие на проведен  квалификационен езиков курс на 

английски език и часове по методика и дидактика  на 

обучението по английски език се повишава нивото на 

владеене на езика.

КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ

В следствие на контакти с други колеги-преподаватели по 

английски език се разширяват и обогатяват 

комуникативните умения.

ДРУГИ УМЕНИЯ

Планиране на урока, управление на класната стая, нови 

форми на оценяване, работа с ученици с различни нива на 

възприемане, развиване на критично и креативно мислене.

LANGUAGE SKILLS 

As a result of the English language course and English language 
teaching and learning hours, the level of language proficiency is 
increased.

COMMUNICATION SKILLS 

As a result of contacts with foreign teachers in English, the 
communicative skills are expanded and enhanced.



ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Усвояване и работа със специфични програмни продукти и 

Интернет-ресурси, свързани с обучение и преподаване на 

английски език в училище като чужд език.

ОРГАНИЗАЦИОННИ / УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ

Придобиване на умения за планиране и разпределяне на 

приоритетни задачи. Придобиване на умения за работа в 

екип с колеги – учители по английски език от други държави.

COMPUTER SKILLS 

Acquiring and handling with specific software products and Internet 
resources related to teaching English at school as a foreign language.

ORGANISATIONAL / MANAGERIAL SKILLS

Acquiring skills for planning and prioritizing tasks. Acquiring teaming 
skills with English teaching colleagues from other countries.
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