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лавните цели на настоящия проект са: усъвършенстването на преподаването и
обучението на учителите по английски език; усвояване на нови методи за
преподаване; повишаване на творческите умения и културна осведоменост и са
насочени в следните сфери: наука и образование, нови технологии и иновации,
сътрудничество и култура. За изпълнение на главните цели сме формулирали специфични
цели в областта на чуждите езици: достигане на комуникативна компетентност чрез
творческо преподаване и учене на английския език, надграждане знанията за езика.
Този курс е подходящ за учителите по английски език, които желаят да научат повече за
методите на преподаване на английския език, като чужд език, и да усвоят нови модерни
техники за 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 ефективното и
емоционално учене. Фокусът се поставя върху практическите занимания в клас и
използването на различни ресурси; върху ученикът и стимулиращ изполването на
различни дейности. Използваните дейности и ресурси са: ИКТ и онлайн ресурси за
класната стая; групова работа и съвместно разказване; драма, ролеви игри, театралнибазирани дейности и невербална комуникация; изкуство и английски език; комуникативни
игри; творческо писане, други литературни дейности; дискусии и интервюта; ефективно
произношение; дейности за въвеждане в урочната единица, за промяна на дейността и
начини за завършване на урока. 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 бъдещ план. Проектът 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 като привлекателно и
интересно място за учене и създаване на мрежа от международни контакти. Изпълнението
на целите на проекта ще повиши компетентостите и качеството на работа на учителите,
след това на учениците и като цяло на гимназията.

