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Накратко за проекта …. 

 

Проектът "Технологии и английски за всеки ученик" е насочен към използването на 

информационните и комуникационните технологии в учебните часове, повишаването на 

компетенциите на учителите по английски език, осигуряването на ефективна работна и 

учебна среда за децата със специални нужди и предоставяне на качествено обучение за 

всеки ученик. Приоритетни цели на проекта са създаването на училищна система за 

внедряване на различни ИКТ инструменти в класната стая, за споделяне на добри практики, 

за използване на иновативни методи и модели за преподаване и учене, за подобряване на 

уменията на учителите за работа с ученици със специални нужди, за внедряване на 

проектно базирано обучение за учениците, за стартиране на проекти в европейски 

образователни портали. Проектът цели повишаване на квалификацията на пет учители, 

които са разпределени в три групи: един включен в квалификация свързана с ИКТ; двама с 

английски език и двама с работа с ученици със специални нужди.  В изготвения план за 

избор и оценка на профила на всеки кандидат ключово място заемат мотивацията за 

извънкласна работа и професионално развитие; деклариране на готовност за работа в 

интернет платформи и реализиране на училищен проект в eTwinning; нагласа за участие и 

готовност за разпространение на резултати; комуникативни умения за работа в екип на 

учителите; повишаване на компетенциите по английски език. Основните дейности при 

реализацията на проекта са установяване на дълготрайни партньорски отношения с 

обучителни организации, строги, прозрачни и ясни условия за определяне на участниците в 

квалификационните дейности, изготвяне на конкретна процедура за контрол и мониторинг 

при отчитане на финансовите документи и окончателните  отчети за постигнатите 

резултатите от планираните цели и задачи на обученията. 

Сферите на въздействие, в които проектът цели най-голямо влияние, устойчивите 

резултати от тяхното изпълнение и последващите дългосрочни ползи за СУ “Летец Христо 

Топракчиев” са: 

1. Използването на новите технологии за провеждане на учебните часове и управлението на 

процесите в класната стая; 

2. Повишаването на професионалната квалификацията на учителите - целева група на 

проекта;  

3. Създаване на училищна интернет платформа за споделяне на електронни уроци; 

4. Създаване на извънкласни форми в направленията на квалификационните дейности; 

5. Споделяне на придобит опит с останалите педагогически специалисти; 

6. Сформиране на ефективни училищни екипи с ментори учителите, преминали 

квалификация; 

7. Подобряване на средата за обучение и повишаване на квалификацията на учителите за 

работа с ученици със специални нужди;  



8. Създаване на образователни продукти от обученията - електронни уроци, учебни 

материали, статии, открити уроци, презентации; 

9. Създаване на устойчива училищна система за мониториг и оценка на управлението на 

класната стая; 

10. Стартиране на проекти с международни партньори и интернационализация на 

обучението; 

11. Повишаване имиджа на училището; 


