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Програма  

Проектът се финансира по програма “Еразъм +“ 

Ключова дейност 1, Образователна мобилност 
за граждани 

Сектор „Училищно образование“ 
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Период на мобилността  

01/08/2016 – 12/08/2016г. 
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Продължителност на проекта 

12 месеца 



Партньор  

“English Matters S.L.”  
English Matters е организация, осигуряваща качествени програми за 
продължаващо  професионално развитие на учителите от 1999 година. 
Програмите им са чудесен пример за европейско сътрудничество, 
където се подкрепят активно новаторските и ефективни методики. 
English Matters въвежда европейско измерение в своите дейности и 
насърчава международното сътрудничество за обучение. Това 
улеснява разпространението и обменът на добри практики и 
професионален опит в училище и на индивидуално ниво. 
Изпълнителният комитет на фирмата е базиран в Испания и работи с 
университети и образователни институции в Ирландия, Англия, 
Испания, Германия и други европейски страни. 
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Цели  
• Усъвършенстване на преподаването и 

обучението на учителите  по английски език; 

• усвояване на нови методи за преподаване; 

• повишаване на творческите умения и културна 
осведоменост. 
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Конкретни цели  

• Да се повиши нивото на квалификация на 
учителите по английски език; 

• Да се подобрят и обогатят знанията на 
учениците; 

• Да се използват ИКТ и онлайн ресурси за 
класната стая; 
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Конкретни цели  

• Да се повишат основните ключови 
компетенции; 

• Групова работа и съвместно разказване; 

• Да се споделят добри практики от учители от 
страни от Европейски съюз. 
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Дейности  
Подготовка на участниците за курса; 

Участие в структуриран курс „Преподаване на 
Английски език чрез методика на 21. век“; 

Сертификати; 

Разпространение на резултатите; 

Отчитане на проекта. 
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Резултати 

• Повишаване на нивото на основните ключови 
компетенции по Английски език; 

• Повишаване на езиковите умения; 

• Подобряване на преподаването и ученето по 
Английски език; 
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Резултати 

• Увеличаване на възможностите за работа с 
други международни институции; 

• Увеличаване на възможностите за връзка с 
други училища от страните членки на ЕС; 

• Прилагане на добри практики в клас от колеги 
от училища от страните членки на ЕС; 
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Резултати 

• Подпомагане на учителската мобилност; 

• Повишаване използването на разговорен 
Английски език в клас; 

• Усвояване на нови техники за преподаване 
на граматиката по забавен начин. 
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www.pgee-bourgas.com 
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