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НОВО ВРЕМЕ-НОВА 

КЛАСНА СТАЯ  

ПГЕЕ “КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” 

БУРГАС ПАРТНЬОР 

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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ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 
 
 предоставяне на учителите 

практическо ръководство за 

използването на редица ИКТ 

инструменти и как да ги интегрират 

в процесите на преподаване и учене 

с техните ученици; 

 намиране на различни начини, чрез 

които ИКТ могат да подобрят 

обучението на учениците и да им 

помогнат да достигнат целите на 

ученето в рамките на учебната 

програма; 

 помощ на учителите да разработват 

и прилагат мотивиращи дейности за 

своите ученици чрез използване на 

ИКТ в рамките на нова рамка на 

многообразие и критични принципи 

на грамотността; 

 развиване на комуникативни 

умения на английски език. 

 
 

НОВО ВРЕМЕ—НОВА КЛАСНА СТАЯ 

ПОЛЗВАТЕЛИ: 
 

Четирима учители –трима учители 

по английски език и един главен 

учител от гимназията 

Сертифициране  

1. Europass мобилност 

2. Сертификат от English Matters 

за проведена мобилност 

 

РЕЗУЛТАТИ: 
 
 повишаване на дигиталните 

компетентности на учителите и 

подобряване на качеството на 

електронното обучение чрез 

използването на ИКТ средства; 

 засилване интереса на учениците 

към изучаваните предмети, а 

заедно с това и тяхната 

грамотност и критично мислене; 

 повишаване на културната 

интелигентност и по-висока 

успеваемост на учениците и 

трайно придобити знания; 

 широко приложение на ИКТ 

инструменти в различни 

дисциплини от учебния план и 

ясна взаимовръзка между тях; 

 използване на добри практики и 

обмяна на опит между колеги от 

други европейски държави. 

 

 


