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ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА 
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

2019 – 1 – BG 01  - KA 101 - 061880

 Срок на проекта :  юни 2019— май 2021

 Участници - 7 учители по английски и немски език

 Обща стойност на проекта: 20 055,00Евро



 1. „The English Language Centre “ Brighton, England;

 2. „ActiLingua, Language Studies GmbH & Co KG"
Wien, Österreich;

 3. „HORIZONTE Institut für Sprache, Kommunikation &
Kultur“, Regensburg, Deutschland;

 4. „EURO PASS teacher academy” Florence, Italy;

 5. „IIK Institut für Internationale Kommunikation
e.V.“, Düsseldorf, Deutschland;

ПАРТНЬОРИ



 Въвеждане на ИТ средства в чуждоезиковото обучение с цел
подобряване на основни умения на учениците и учителите;

 Разработването на уроци и програми въз основа на използвани
нови Интернет ресурси, които по-добре да отговарят на
нуждите на учениците и да помогнат за повишаване
мотивацията им за учене;

 Придобиване на знания и умения от страна на учителите за
мултимедийно учене на групи с осъществяване на
интердисциплинарни и интерпонятийни връзки за развитие на
творческо, аналитично, критическо и практическо мислене у
учениците;

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА



 Осигуряване на висока степен на функционална грамотност в
областта на чуждоезиковите (комуникационни и социални)
компетентности на участниците;

 Повишаване на индивидуалната преподавателска
компетентност на участниците чрез използване на иновативни
методи на преподаване и използване на Интернет платформи и
ресурси;

 Придобиване на нови знания за чужда култура и образователна
система и прилагане на практика на прогресивни методи на
чуждоезиково обучение.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА



 Предварителен избор на квалификационни дейности в 
електронния каталог на Европейската комисия;

 Предварителен подбор на учителите-участници чрез 
мотивационни писма и решение на училищна комисия;

 Подготовка на планираните мобилности от страна на 
учителите - участници в тях;

 Участие на учители в структурирани образователни курсове
според собствените потребности и предпочитания;

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ



 Отчитане на резултатите от проведените мобилности и участие в 
квалификационни дейности.

 Организиране и провеждане на вътрешноучилищни семинари
(методически сбирки на професионални общности), на които да 
бъде споделен опита на участниците в проекта;

 Организиране и провеждане на открити уроци от учителите-
участници в проекта пред различните професионални общности 
в училището;

 Разпространение на резултатите от проекта в местната преса и 
на сайта на училището;

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ



ОТКРИТИ  УРОЦИ В ЧАСОВЕ 
ПО ЧУЖД ЕЗИК


