
                                                     

Програма Еразъм + К1-Обучение на учители 

Проект 2018-1-BG01-KA101-047329 

Иновативно обучение за ефективен образователен процес 

 

 

През месец юни 2019 година завърши проект 

„Иновативно обучение за ефективен образователен процес" по 

Програма Еразъм +, който даде възможност за професионалното 

развитие и качественото усъвършенстване на учители от ФСПГ 

”Васил Левски” – Монтана. Неговото изпълнение допринесе за 

придобиване на нови компетенции относно методите и техниките за преподаване и 

оценка на познанията, чрез активно използване на ИКТ, подобряване езиковите 

компетенции и запознаване с културата на държавите партньори по проекта.  

С реализирането на проекта бяха постигнати следните цели: 

1. Усъвършенстване на професионалните умения и компетенции на 

учителите по общообразователните дисциплини за използване ИКТ в преподаването и 

оценката на постиженията на учениците; 

2. Осъществяване на международна мобилност с цел обучение; 

3. Повишаване разбирането и осведомеността на участниците за други 

култури и страни; 

4. Повишаване чуждоезиковите компетенции на участниците в реална 

чуждоезикова среда; 

5. Повишаване капацитета, привлекателността и международното измерение 

на ФСПГ "Васил Левски"-Монтана; 

6. Сертифициране на придобитите компетенции на международно и 

национално ниво. 

 

В рамките на проекта бяха проведени девет мобилности. Участниците в проекта 

(четири учители по чужд език, един по информационни технологии, един по 

икономически дициплини, един по химия и един по физика), взеха участие в следните 

структурирани курсове: 

1. От 27.08.2018 г. до 31.08.2018 г. в Дъблин, Ирландия Агнеса Георгиева-

ст. учител по английски език и Миглена Ценкова – ст. учител по ИТ взека участие в 

курс „Еразъм+ обучителен курс използване на технологиите в класната стая“ ALPHA 

COLLEGE OF ENGLISH. 

Те се запознаха със: Създаване на аудио и 

видео файлове – CLIL LESSONS; създаване на 

викторини, попълване на пропуски в текст -

Review or Revision units; създаване на слайд 

шоу, анимация и скечове чрез онлайн средствa 

–за практически задания или проекти; 

нестандартна класна стая – адаптиране на вече 

съществуващи материали за създаването на 

нестандартен урок –teaching/learning English is 

fun;Записване на материали и дейности от 

компютърен монитор –Culture spot lessons or 

teaching culture; разказване на дигитални 

истории – Art lessons 

 



                                                     

2. От 06.08.2018 г. до 17.08.2018 г. - структуриран курс „Erasmus+teacher 

training“ INLINGUA в Единбург, Шотландия. В курса взе участие Ренета Илиева- зам. 

директор по УД и учител по английски език. 

Дейности по време на курса: Дискусии 

отнсно адаптиращо преподаване и обучение, 

CLIL,проектно-базирано обучение и др.; 

Креативно преподаване на граматика и 

езикови игри; Създаване и използване на 

аудио и видео материали; Интернет 

възможности за обучение; методическа 

разработка на урок и демонстрация на 

презентационни умения. 

3. От 17.03.2019 г. до 23.03.2019 г. - структуриран курс: “Обучителни 

визити до училища/институции и обучителни семинари“ENGLISH MATTERS 

,Рейкявик, Исландия В курса взе участие Ренета 

Илиева - учител по английски език. 

Дейности: Семинари за образователната система 

на Исландия, методологията и организацията на 

учебния процес, мениджмънт в образованието; 

Посещения на общински образователен център за 

обучение на възрастни Namsflokkar Reykjavikur, 

професионално училище Borgarholtsskoli и 

Tekniskolinn; Участие в Projects field–запознаване 

с природните феномени на Исландия. 

 

4. От 06.08.2018 г. до 10.08.2018 г. - структуриран курс „Empowerment in 

ICT Skills –Making Use of Technology Tools“ ETI в Сейнт Джулианс, Малта. В курса 

взеха участие Ваня Маринчева ст. учител по английски език и Катя Йорданова учител 

по икономически дисциплини. Дейности: Компютърна и медийна комуникация; 

Проектиране на блог; Инструменти за създаване 

на анимирано слайдшоу; Създаване на онлайн 

упражнения; Създаване на уебсайт; Създаване на 

аватар. 

 

 

 

 

 

 

 

5. От 05.05.2019 г. до 10.05.2019 г. - структуриран курс INNOVATIVES 

LERNEN MIT TABLETS, ATEMPO/INCLUEDU в Грац, Австрия. В курса взеха участие 

Велислава Гоцова - учител по химия и Петрана Димитрова-ст. учител по физика. 

Дейности: Презентация с таблети и презентационни 

инструменти; Използване на таблет и мултимедийни 

приложения за комуникация и обучение; Създаване на 

обучителни материали с таблет; Използване на таблети 

за обучение на хора със специални образователни 

потребности. 



                                                     

6. От 10.10.2018 г. до 15.10.2018 г. - структуриран курс FLIPPED 

LEARNING – MIT DIGITALEN  MEDIEN NEUE WEGE IM UNTERRICHT GEHEN-

Хамбург, Германия. В курса взе участие Теодора Кръстева преподавател по немски 

език.  

Дейности: Презентация с таблети и презентационни 

инструменти; Използване на таблет и мултимедийни 

приложения за комуникация и обучение; Създаване на 

обучителни материали с таблет; Използване на таблети за 

обучение на хора със специални образователни потребности.  

 

 

 

 

 

 

 

Като резултат бяха създадени презентации за проведените дейности по време на 

мобилностите, срещи с преподавателите в съответните предметни комисии за 

представяне на възможностите за използване на ИКТ. Представяне пред учениците на 

презентации за културното наследство и икономиката на държавите, където бяха 

извършени мобилностите. 

 

DRAFT Report For 

 

http://fsg-montana.com/inov_obu4.htm

