
Мобилност на учители по 
английски език в Лийдс, 
Обединено кралство 



   
 
ЕРАЗЪМ+ (2014-2020) 
 
                    ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 Образователна мобилност за граждани 
(КД 1) 

 Сътрудничество на иновации и добри 
практики (КД 2) 

 Подкрепа на образователните 
политики (КД 3) 

 

 

 

 



Английски език и методика- 
Модерен подход на преподаване на 
английски език през 21 век 

 Организиран от English Matters в Лийдс, 
Англия от 01/08/2016 до 12/08/2016 

 Осъществен от Centre of English Studies 



Лийдс 



 Представяне на курса: 

•  Уъркшопи и интерактивни сесии, с цел опресняване   
техниките за преподаване  на английски език чрез 
използването на един хуманистичен и творчески подход, 
основан на поставянето на задачи. 
 
• Проекти и учебни  посещения на културни и 

исторически заабележителности, част от методиката на 
English Matters- “Contexts4Content”. 
 

• Журнал за отразяване на темите, впечатленията от 
курса, дискусиите и разпостранение на резултатите от 
обучението. 

 



МЕТОДИ НА 
ПРЕПОДАВАНЕ 



TBL method – Task Based Learning 

 Основан на 3 етапа: 

 Предварителен етап- учителят представя 
темата и ангажира вниманието на 
учениците в подготвителни дейности 

 Поставяне на задачата- работят по 
двойки или групи, представят я пред 
целия клас 

 Фокус върху езика  



Blеnded learning – Смесено 
обучение 

 Използва се интернет, видео, таблети и 
други технологии, с цел да се  
провокират учениците да извличат 
самостоятелно информация, която им е 
необходима при поставена задача. 

 Подходящ при преподаването на 
различни учебни дисциплини. 

 Представяне на урок “Brexit” 



PPP Method 

Presentation, Practice, Product 

 Представяне, упражнение, продуктивна 
фаза 

 Може да се преподава всяка граматика и 
лексика. 

 Посещение на музеят на Лийдс и 
използване на информацията от него при 
подготвянето на този тип урок-PPP 

 

 



CLIL Method. 

 Content, Language, Integrated, Learning 

 Съдържание, език, интегриране, учене 

  Преподава се  учебен предмет на чужд 
език. Например: история, биология и 
химия на английски език.  

 Основно се използва в езиковите 
гимназии  



 E – Learning 

 Електронно обучение –  използват се 
различни източници, уебсайтове, 
електронни платформи, чрез които 
можем да преподаваме изучаваният 
материал.  

 Приложение -  за различни типове уроци; 
във всеки един учебен предмет; 
създаване на блогове, филми, включване 
на материали в училищният вестник, 
презентации и др. 

 



PBL – Project Based Learning 

 Проблемно базирано обучение 

 Учениците са разделени на групи и 
работят върху различни задачи, като 
използват различни източници на 
информация-книги, Интернет, учебници, 
справочници. 

 Подходящ и за други учебни предмети 
освен преподаването на чужди езици. 



Работни сесии 









... И сертификатите 





Лийдс 



Музей на въоръжението 



Музей на Лийдс 



Лийдс 



Лийдс 
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Благодарим за вниманието!  

12/10/2016 


