


ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“
КД1 – ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА 

ГРАЖДАНИ
МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ





ЗАЩО говорим за електронно обучение в 
средното образование? 

ТЕХНОЛОГИИТЕ
ПРОМЕНЯТ ОБУЧЕНИЕТО 
И ОБРАЗОВАНИЕТО  

УЧЕНЕ ДО КРАЯ 
НА ЖИВОТА





ДОБРЕ ДОШЛИ В ... ГРАДИНКАТА! 

ДИГИТАЛНА 
РЕВОЛЮЦИЯ

NET-ПОКОЛЕНИЕ

Z-ПОКОЛЕНИЕ
ИНТЕРНЕТ

3G
4G

ICT







ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО



СЕГАШНИТЕ УЧЕНИЦИ 

СТИЛ НА УЧЕНЕ:  ВИЗУАЛНО-КИНЕТИЧЕН

® Бързина

® Многоканалност и многозадачност на 

възприятията

® Нелинейно визуално мислене

® Очакване за своевременна реакция и стимулиране

® Очакване за непрекъсната връзка с тяхната мрежа

от приятели и ресурси 

® Непрекъснат достъп до разнообразни

информационни източници



КЛАСИЧЕСКИЯТ ПОДХОД В УЧИЛИЩЕ

Обучението е с бавно темпо

Линейно

Последователно

Усилията на учениците НЕ 
винаги се възнаграждават 
своевременно                              

В РЕЗУЛТАТ ...





... СРИВ В СИСТЕМАТА!



... И РАЗДЕЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

•По принуда, без мотивация

•Само за получаване на диплома

ФОРМАЛНО

(в училището)

•Пълна ангажираност и 

мотивация в личното 

виртуално пространство: 

социални мрежи и медии, 

споделени ресурси и връзки, 

Instant Messaging, 

комуникация и т.н.

НЕФОРМАЛНО



НИЕ, УЧИТЕЛИТЕ ...

Не предвидихме и дълго време не 
забелязвахме промените, които 
дигиталната надпревара 
предизвиква у нашите деца – че 
за голяма част от тийнейджърите 
и за младите хора изобщо 
мотивацията, старанието 
и упоритостта вече не са присъщи 
качества, а богатата обща култура, 
трайните и задълбочени знания 
са рядкост и не се считат за 
ценност.



ПРОЕКТЪТ

Адаптиране на преподавателите 
към новия тип деца, в синхрон с 
най-добрите европейски практики

Повече време и повече усилия 
за технологичната подготовка на 
педагогическия състав

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ 

ОБУЧЕНИЯ

Преодоляване 

на асинхрона

Технологични 

компетенции

Методологични 

компетенции

Отговаря на важни идентифицирани потребности на училищния 
персонал:



ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Използвайки принципите за Учене през целия 
живот да развие технологичните, 

междукултурните, комуникационните и 
чуждоезиковите компетентности на 4 учители 
и 1 директор от СУ „Св.св. Кирил и Методий” –

Бургас по  време на три структурирани 
обучителни курса:

1. „Технологично подпомогнато обучение”
2. „Многообразие в образованието: 

Разработване на междукултурни и 
комуникационни умения”

3.  „Разгръщане на ICT уменията. Използване 
на технологични инструменти”



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

РАЗВИТИЕ

•Умения в областите интеркултурни отношения, комуникация, 

ИКТ

•Езикови умения

ИНТЕГРИРАНЕ

•На ИКТ с методологии за преподаване

•На интересни инструменти, софтуер и програми 

НАДГРАЖДАНЕ

•Разнообразието от методи и средства в класната стая

•Разбирането към другите страни и култури





ДОСТАВЧИК НА КУРСОВЕТЕ

Executive Training Institute /ETI/- Malta
Специализиран в интензивното задълбочено 
изучаване на английски език и 
комуникационни програми за обучение, 
основно за възрастни и професионалисти, 
в сътрудничество с York Associates (UK).



МОБИЛНОСТ 1

Двуседмичен курс  „Технологично подпомогнато обучение”
42 часа за 10 учебни дни. 02 – 13 октомври 2017

Двама учители по английски език, гимназиален етап



ИНТЕРЕСНИ АКЦЕНТИ

WebQuest http://webquest.org
Формат на урок ориентиран към анкетата, в който повечето или 
цялата информация, с която обучаемите работят, идва от интернет. 
Уроците могат да бъдат създадени с помощта на различни 
програми, включително прост документ за обработка на текстове, 
който включва връзки към уебсайтове. Моделът е разработен от 
Бърни Додж в държавния университет в Сан Диего през 1995. От 
тогава до днес десетки хиляди учители са прегърнали WebQuests 
като начин за правилно използване на интернет, като ангажират 
своите ученици в начина на мислене, който 21 век изисква. 
Моделът се разпространява по целия свят, но със специален 
ентусиазъм в Бразилия, Испания, Китай, Австралия и 
Холандия.

http://webquest.org/


ИНТЕРЕСНИ АКЦЕНТИ

Blendspace - https://www.tes.com/lessons
Средство за създаване на дигитални уроци 
буквално за 5 минути. Интерактивни уроци, 
проекти, презентации и др. Инструмент, който 
предоставя много възможности за 
съхраняване на ресурси.
http://www.qr-code-generator.com/
https://kahoot.it/
https://www.etymonline.com/ - онлайн 
етимологичен речник на английските думи
Wiki - How to do something 

Уроците ни трябва да са онлайн и учениците 
да имат достъп до тях онлайн.

https://www.tes.com/lessons
http://www.qr-code-generator.com/
https://kahoot.it/
https://www.etymonline.com/


ИНТЕРЕСНИ АКЦЕНТИ

https://www.inklestudios.com/inklewriter/
INKLEWRITER е безплатен инструмент, създаден да позволява
на всеки да пише и публикува интерактивни истории. Това е
идеален метод за учители и ученици, които искат да тренират
едновременно компютърни умения и творческо писане.
Учениците пишат докато играят, разклоняват историята и след
това свързват отново тези линии. Така следят кои сюжетни
линии са готови и кои все още трябва да бъдат написани.
Няма настройки, програмиране, диаграми за рисуване - няма
нищо между ученика и празната страница. Веднъж написани,
тези истории могат да бъдат споделени от авторите им с
когото искат.

https://www.inklestudios.com/inklewriter/


ИНТЕРЕСНИ АКЦЕНТИ

https://www.wevideo.com
WeVideo е онлайн видео редактор, който улеснява 
заснемането, създаването, гледането и споделянето на 
собствени видео материали с отлична резолюция и 
възпроизвеждане. Може да се използва за четене на 
текстове с различна скорост, бързината на текста се 
регулира съобразно нивото на учениците. Те използват 
въображението си, а не автоматизирани заучени действия. 
Имат пълен контрол над текста, преходите, ефектите за 
движение, зелен екран и много други интересни опции.

http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/
MIND MAPS – Тони Бузан

Мощна графична техника, която предоставя универсален 
ключ за отключване потенциала на мозъка

https://www.wevideo.com/
http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/


ИНТЕРЕСНИ АКЦЕНТИ

https://edpuzzle.com/
Учителят може да направи урок от всяко видео. Избира
видео, добавя няколко елемента и проследява дали
учениците гледат видеоклиповете, колко пъти и дали
разбират съдържанието. Учителят спестява време като
активира самостоятелното обучение на учениците си с
интерактивни уроци - просто добавя гласа и въпросите си във
видеоклипа. Може да ползва вече съществуващи
видеоклипове от YouTube, Khan Academy, Crash Course, или да
качи свои собствени. Използва се от над 50% от
американските училища. Безплатно ползване за учители и
ученици.

https://edpuzzle.com/


А СЕГА НАКЪДЕ?

Намираме се в сериозен период на самоподготовка, за да
разучим в детайли представените в програмата технологични
инструменти и ги внедрим в педагогическата си работа.

УЧЕНЕТО - ПРОЦЕС, КОЙТО ПРОТИЧА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. 
Един от най-ефективните начини за обучение е да се помага 
при обучението на някого другиго. 

Формално признаване на образователните резултати 
(придобити знания, умения и компетенции)



МОБИЛНОСТ 2

„Многообразие в образованието: Разработване на 
междукултурни и комуникационни умения”

Едноседмичен курс, 13 – 18 ноември 2017 

Фокус на занятията - темата за 
бежанците,  свързана с усвояване 
на знания и практически умения за 
фиксиране на дейности по 
сближаване и създаване на 
позитивен микроклимат в реална 
училищна среда. 



ПАРТНЬОРСТВА

Покана за партньорство от полско училище за участие в
онлайн eTwinning проект, на тема фолклорно творчество –
национални песни, танци, костюми и т.н.



eTwinning

BLENDED ОБУЧЕНИЕ
Февруари 2018 – стартира онлайн 
обучение на педагогическия ни 
екип

Март 2018 - обучение на място 
от eTwinning посланик –
електронни инструменти, 
качественият eTwinning проект и 
т.н.

Базови 

знания и 

умения 

Първи стъпки

Регистрация в 

платформата

Регистрация 

на проект

Основни 

дейности



МОБИЛНОСТ 3

Курс «Разгръщане на ИКТ уменията. Използване на 
технологични инструменти»

02 – 06 април 2018
Двама учители по английски език от начален етап



В резултат на обученията 5-та учители 
ще развият широк спектър от 

дигитални, технически, творчески, 
авторски, онлайн, междукултурни и 

езикови умения и компетенции, които 
ще споделят чрез поредица от 

вътрешни обучения и 
семинари с над 150 учители от

Бургас и региона.



Създаването на 
международна учебна среда 
за нашите ученици изисква 
действия на учителите в 
области като 
мултикултурализъм, глобално 
образование, европейско 
гражданство, управление на 
проекти и училищна 
политика.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Екатерина Харалампиева
координатор на проекта

Настоящата презентация отразява единствено възгледите на нейните 

автори. ЕК и ЦРЧР не носят отговорност за начина, по който може да бъде 

използвана съдържащата се тук информация.


