Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, образователна мобилност на граждани, сектор
„Училищно образование“ на тема:
„Иновативни методи на преподаване на английски език“

Главните цели на настоящия проект са насочени към следните сфери: наука и
образование, нови технологии и иновации, сътрудничество и култура. За изпълнението
на главните цели сме формулирали специфични цели в областта на чуждите езици.
Този курс е подходящ за учители по английски език, които желаят да научат повече за
методите на преподаване на английски език, като чужд език, и да усвоят нови модерни
прийоми на преподаване, с цел подобряване и обогатяване знанията на учениците.
Ключовата концепция на курса е творческото преподаването и изучаването на езика с
цел комуникация. Представеният подход е хуманистичен, базиран на различни задачи
и сътрудничество между учениците за създаване на благоприятни условия за ефективно
и емоционално учене. Фокусът се поставя върху практическите занимания в клас и
използването на различни ресурси; върху ученика и е стимулиращ изполването на
различни творчески дейности. Изполваните дейности и ресурси са: ИКТ и онлайн
ресурси за класната стая; групова работа и съвместно разказване; драма, ролеви игри,
театрални-базирани дейности и невербална комуникация; изкуство и английски език;
комуникативни игри и и други подобни занимания; творческо писане, други
литературни дейности; дискусии и интервюта; ефективно произношение. Участието на
учителите ни в този новаторси методически курс за преподаване на английски език ще
предостави на участниците богати преподавателски техники за класната стая.
Комуникацията на учителите с учители от други страни и работата в екип ще допринесе
за прилагане иновативни подходи в обучението и споделянето на добри практики.
Проектът ще бъде предпоставка за създаване на партньорства и работа в европейски
проекти в бъдеще. Квалификационният курс ще позволи на учителите да споделят идеи
и културни различия с други националности от страните в Европейски съюз. Работата в
англоезична среда, различна от националната, ще повиши чуждоезиковите компетенции
на участниците. В дългосрочен план изпълнението на посочените цели ще спомогне за
подобряване имиджа на гимназията.
В проекта ще се включат двама учители по английски език, с необходимото
образование, трудов стаж и отговарящи на критериите за участие в тази мобилност.
Квалификационната дейност ще се осъществи от партньорската организация English
Matters, със седалище Мадрид, Испания, но ще бъде проведена в университета Лийдс,
Обединено кралство от високо квалифицирани университетски преподаватели по
английски език. Изборът на тази европейска образователна институция бе направен
след задълбочено проучване от наша страна, като беше взет предвид опитът и в този

вид курсове, темата за обучение, която отговаря на европейския план за развитие на
нашето училище и курсовата такса, която съответства на допустимото финансиране от
проекта за мобилност на персонала в училищното образование. Курсът е свързан с нов
английски метод на преподаване - " 21 век- нов подход за учителита по английски
език".
Разпространението на резултатите от проекта "Иновативни методи на преподаване на
английски език" ще бъде насочено към учители и ученици (бъдещи ползватели),
родители, работодатели, преподаватели от ВУЗ, представители на РИО – Бургас,
Община Бургас и обществеността на Бургас чрез различни формати: презентации (PPT,
Prezi и др.), провеждане на "открити" уроци, използване на иновативни учебни
материали или наръчници, професионални статии, брошури и бюлетини; блогове, уеб
страници, публикуване на съобщения в местната ,регионална и национална преса, радио
и телевизионни участия чрез местните медии; изнасяне на лекции и семинари; и т.н. Ще
използваме и Форума "Намери партньор" и "Учителска зона" в уебсайта на English
Matters- www.englishmatters.org. Връзките на международното сътрудничество, които
можем да очакваме да се установят с другите участници в този обучителен курс ще
разширят европейското измерение на нашето училище, като това ще осигури
възможност за обмен и разпространение на професионални знания и примери за добри
практики на европейско равнище чрез прилагане на конкретни идеи от други
европейски колеги. Резултати могат да бъдат разпостранени чрез започване на
международни проекти, като в тази връзка може да използваме инструменти за
сътрудничество, еТуининг или други подобни европейски инструменти за достъп до
училищните контакти. Обучителната програма на English Matters може да допринесе за
повишаване на качеството на преподаване и за усъвършенстването на компетенциите на
персонала по много начини: улесняване на преподаването чрез използването на опита
на преподавателите придобити в автентични културни аспекти, усъвършенстване на
професионалният опит на интернационално ниво, създаване на партньорства с колеги
от други страни, с цел повишаване на професионалния опит прилагането му в учебния
план. Като цяло този курс би имал по-голяма европейска принадена стойност,
отколкото такъв проведен в България, тъй като се провежда във Лийдс,
Великобритания.

