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Интегриране на 
дисциплините английски 
език, икономика, 
информационни 
технологии. 

Основна цел  на проекта: 

Специфични 

цели :  

• Приложение на 

придобитите от 

преподавателите знания, 

умения, нови добри практики 

по английски език, бизнес 

дисциплини и 

информационни технологии с 

цел повишаване 

възможностите на учениците 

за успешна бъдеща 

професионална реализация на 

всеобщия Европейски пазар 

на труда.  

• Усъвършенстване на 

личните  езикови  

компетенции на участниците 

чрез общуване в 

чуждоезикова среда  
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Специфични цели :  

• Повишаване мотивацията 
за постигане на още по-добри 
резултати в педагогическата 
практика. 

• Повишаване увереността 
на участниците като добре 
подготвени специалисти. 

• Издигане имиджа на 
гимназията като институция, 
предлагаща качествено 
образование, осъществявано 
от високо образовани 
професионалисти, които 
непрекъснато се стремят към 
самоусъвършенстване. 
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Мобилности  

Anglolang Academy of English 
– гр. Скарбъро 

три структурирани курса, 
петима участници: 

- Интензивно изучаване на 
английски език 

- Технологии в 
преподаването на английски 
език 

- Бизнес английски 

International House London 

един курс, двама участници: 

- Съвременни тенденции в 
преподаването на английски 
език 
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Екип на проекта  

1. Янка Бакалова – ръководител на проекта 

2. Цветелина Добрева – проектен координатор 

3. Маринела Динкова – отговорник мониторинг 

4. Румяна Станоева – отговорник мониторинг 

5. Валентина Касърова – отговорник разпространение 

6. Донка Кандахерова – отговорник разпространение 

7. Мариян Филипов – отговорник информационно 
осигуряване 

8. Денка Георгиева - финансист 
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International 
House London  

Съвременни тенденции в преподаването на английски език 

Период на мобилността: 

24.07 – 05.08. 2017 г 

Участници: 

Цветелина Добрева 

Маринела Динкова 

- 50 години опит 
- над 8 000 обучаеми от 
 150 държави годишно  

Разположение: 
между Британския 
музей и Ковънт гардън  
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Кратко съдържание на курса: 

• M-обучение: предимства 
и недостатъците на BYOD 

• Използване на 
технологии в класната стая 

• Използване на iPad: игри 
и дейности 

• Webquests: технология - 
търсене на съкровища за 
ресурсите в класната стая 

• Учене на базата на 
задачи 

• Лексикален подход 

• Даване на обратна 
връзка: различни начини за 
обратна връзка, за говорене и 
писане 

• Корекция на грешки и 
преформулиране 

• Диктовка и декодиране 

• Dictogloss 

• Тестване: различни 
методи на оценка 

• Преподаване на големи 
класове: предизвикателства и 
идеи 

• Dogme 
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Anglolang Academy of English  

Интензивно изучаване на английски език 

Период на мобилността: 

 24.07 – 05.08. 2017 г 

Участници: 

Донка Кандахерова 

Мариян Филипов 

Anglolang Academy е 
утвърдена институция в 
Обединеното кралство за 
обучение и усъвършенстване 
на езиковите компетенции на 
хора от различни възрастови 
групи. В нея се провеждат 
курсове по английски език от 
1986 г.за ученици и студенти, 
а понастоящем и за учители 
по програма Еrasmus +.  

Курсовете по английски език 
в  Anglolang - Скарбъроу се 
провеждат в сграда от 19-ти 
век, която разполага с 
просторен интериор и 
модерни 
съоръжения. Всички класни 
стаи са оборудвани с 
интерактивни бели дъски, 
мултимедия и компютри, 
които правят обучението по-
мотивиращо, ангажиращо и 
актуално. 
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Езиково развитиеитие 

В часовете по езиково развитие преподавателите Джереми, 
Дона Илейн и Джон ни проведоха интензивен тренинг на 
различна тематика за усъвършенстване на езиковите ни 
умения. 
Организираха ни  работа по групи и ролеви игри, представящи 
различни ситуации от социалната действителност 

В часовете по езикова практика бяхме разпределени на 
няколко групи, съобразно езиковото ниво и подготовка на 
участниците. 
Лесли и Дейвид ни помогнаха да затвърдим преживяното с 
описание на места и обекти, които посетихме по време на 
културната програма. 
За различните упражнения ни бяха осигурени помощни 
материали. 



9 

Лични впечатления 

“Участието ми в курса 
допринесе за развитие на 
езиковата ми култура, 
обогатяване на знанията ми за 
страната и нейното 
историческо и икономическо 
развитие.” 

Д. Кандахерова 

“Методите на преподаване на 
учителите от Англоланг ми 
показаха нови начини за 
водене на часове по теория и 
практика, които мога 
успешно да приложа в моите 
дисциплини.” 

М. Филипов 
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Използване на технологии 
в класната стая 

Период на мобилността: 

 04.09 – 15.09. 2017  

Участници: 
Румяна Станоева 
Валентина Касърова 

Кратко съдържание на курса 

• интензивна работа по 

развиване на зика, с акцент 

върху произношение, 

съвременни фразиологични 

изрази и думи;  

• запознаване и 

прилагане на разнообразни 

приложения и платформи, 

подпомагащи  

преподаването на чужд език. 



11 

Впечатления от мобилността 

• Обучението е 
практическо-ориентирано и 
вдъхновяващо. 
• Учителите се насърчават 
да споделят методи и 
практики. 
• Разменени писма с 
ученици от CONVITTO NA-
ZIONALE PAOLO DIACO-
NO, CIVIDALE DEL FRIULI
(UDINE) 

• Изградени 
интерактивни класове за 
заучаване на лексика в 
платформата Quizlet 
 
• Използване на 
приложението Padlet за 
споделяне на мнение или 
идеи 
 
• Вдъхновение за учене в 
сферата, довело до 
експерементиране с Google 
Classroom 

Приложение на наученото 
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Интензивно изучаване 
на английски език 

Период на мобилността: 
24.07 – 05.08. 2017 г 

Участници: 
Янка Бакалова 

Организация на курса  

• Курсът използва смесена 
форма на обучение: 

• Дистанционно онлайн 
обучение 

• Присъствени дни в 
обучителната институция 
„Англоланг Академи”. 
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4‐седмично онлайн обучение  

Предварителната 
самоподготовка на 
участниците протече чрез 
дистанционната платформа 
на езиковата школа. 
Целта на подготовката е 
курсистите да усвоят част от 
теоретичния материал, да се 
запознаят със своите 
преподаватели, както и 
помежду си. 

2‐седмично присъствено обучение  

Програмата на курса на място бе структурирана в един 
основен компонент: 

Развитие на езика и британска култура - тематични 
упражнения за развитие на езика в групи, съобразно езиковото 
ниво и при смесена националност – по 6 астрономични часа 
всеки ден. 
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Английската образователна 

система 

Посетихме  средно училище, 
където имахме възможност да 
се запознаем с ежедневната 
работа на учителите и 
административния персонал. 
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В заключение  

Курсът се отличаваше с 
богата си и балансирана 
програма, която има за цел 
повишаване на езиковите и 
методологическите 
компетентности на 
участниците. 

Включените теми напълно 
отговарят на практическите 
потребности на  
администратора. 

Този курс беше полезен, 
защото ме обогати и в личен, 
и в професионален план; 
защото ме зареди с много 
позитивизъм и нови идеи. 

Споделянето им с моите 
колеги отправя 
професионално 
предизвикателство пред тях, 
което в крайна сметка 
допринася за повишаване на 
качеството на обучението, 
което гимназията предлага. 



16 

Културна програма  

IHL балет “Ромео и Жулиета  
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Културна програма 
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Културна програма 

Организирани бяха филмови 
прожекции, посещение на 
театрална постановка, на 
исторически обекти и 
забележителности в 
Скарбъро, екскурзии до 
Робин худ бей, Уитби и други 
близки населени места, което 
ни даде възможност да се 
докоснем до историята и 
културата на региона. 
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Галерия 

Единбург, столица на Шотландия 
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Галерия 
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Галерия 
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За пръв път попаднах на обучение за учители в Англия по 
програма Коменски. Градът беше Скарбъро, а приемната 
организация - Англоланг – място, вече добре познато на 
няколко колеги. В една от задачите по време на обучението 
всеки трябваше да каже 3 изречения за себе си – едно от които 
с невярна информация. Едно от моите изречения беше 
„Никога не съм ходила на обучение в Англия“.  Предположи 
се, че това е лъжливата информация, защото – както казаха 
колегите от Европа – Това правят учителите по английски – 
ходят на обучение в Англия.  

От Скарбъро насам и аз го правя и заедно с колегите полагаме 
много труд, за да се случва това всяка година.  

През 2017 г осъществихме мобилностите по проекта с 
участието на  7 учители в 2 приемни организации в Лондон 
и в Скарбъро. 

Като учител по английски език заявявам, че няма по-добър 
начин за изучаване и усъвършестване на езика от потапянето в 
него, а това се случва най-ефективно в англоезична среда. 
Ученето не се ограничава само до определените часове по 
време на квалификационния курс. В продължение на две 
седмици се потапяш напълно в езика, културата и 
особеностите на избрания град. 

 

За квалификационните си курсове и в двата проекта избрах 
приемни организации в Лондон. Този многомилионен град 
осигурява неизброими възможности за неформално учене, за 
среща на множество култури и разнообразни начини на 
забавление. 

 

Цветелина Добрева Николова – учител по 
Английски език, координатор проекти 
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Ако сте футболни фенове -  можете да отидете на футболен 
мач на Уембли - Със своите 90 000 седящи места стадионът е 
вторият по големина в Европа след стадион Ноу 
Камп в Барселона. 

Ако обичате театъра - посетете Уест енд – там е съсредоточена 
голяма част от културните средища на града,  множеството 
театри, кралската опера, Ковънт гардън. 

 

В Лондон музеите са безплатни, много посещавани и 
привлекателни за хора от всички възрасти. Човек може да 
прекара цял ден в музея – например в Британския музей, 
където доброволци изнасят лекции; природонаучния музей, 
музея на науката, музея на лондон, Виктория и Албърт – най-
добрият музей на дизайна в света – така е написано на входа;  
и още много други. 

 

За нас, учителите от професионална гимназия по икономика Д
-р Иван Богоров се е превърнало в обичайна практика от 2016 
г насам всеки януари да сме затрупани с работа по предаване 
на проектно предложение по програма Еразъм+. Това е голям 
труд, сравнявам го за себе си с погдотовката на дилпомна 
работа. 

Въпреки голямото натоварване за четвърта година ние не 
спираме да го правим, защото вече свикнахме да живеем 
живота след Еразъм.  Наясно сме колко много се научава от 
участието в мобилности, от дейностите по разработване на 
проекта, по изграждане на екипи, и затова се даваме всичко от 
себе си да превърнем проектите в част от ежегодната учебна 
дейност. 

Цветелина Добрева Николова – учител по 
Английски език, координатор проекти 
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Работата по един проект не започва и не свършва с 
мобилността. Включва намиране на подходящи кандидати и 
превръщането им в екип, в който всеки си знае мястото и 
задълженията и всички заедно работим за реализиране на най
-важната цел в проектите – а именно – квалифицирани и 
мотивирани учители за по-успешни ученици. 

Мобилността не е само квалификационен курс. Учим се както 
от преподавателите, така и от международните колеги, с които 
споделяме своите практики и опит; учим се от заобикалящата 
ни англоезична среда и от културните възможности, които 
приемащата страна предоставя. 

В заключение искам да споделя, че имам наблюдение и от 
участието на ученици в мобилности по Еразъм. За мен 
изречението „Еразъм променя животи“ носи голяма истина – 
и за учениците ни и за нас, учителите. 

Пожелавам на всички да осъзнаят чрез собствен опит тази 
истина! 

Цветелина Добрева Николова – учител по 
Английски език, координатор проекти 
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Методически 

разработки 
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ERASMUS + 2017 

Presentation of a lesson 

by Rumyana Stanoeva 

a senior teacher of English at “Dr Ivan Bogorov” Vocational School of 

Economics Varna - Bulgaria 

Topic: “LOVE, MARRIAGE, WEDDINGS, RELATIONSHIPS” 

Aim of the lesson - to consolidate the material connected with love, 

marriage, weddings and relationships (in 11b class): unit 7,  New 

Headway, 3rd edition, level B2 and in Business English (12b) 

concerning courtship, marriage and divorce in business and 

business companies. 

 

 Skills developed: 

Reading - a text about Peter Pan generation (an article) 

 Listening - listening about an arranged marriage and a song  

Speaking - about Peter Pan generation and the previous 

generation; comparison between them; for and against 

marriage/weddings; sociology 

 Writing - about love, relations between people, marriage, 

weddings, pros and cons, types of marriages. 

 Grammar - Modals  

Vocabulary work – chaperone, career plans, settle down, cast ones 

vote, in denial, adultescent, to go on partying,  sizeable group, make 

a commitment, cultural values, mortgage, save up  



27 

 

 

Activities: 

working alone, writing about pros and cons  

work in pairs 

group work  

discussion  

making  dialogues: between father and daughter; gossiping about 

a wedding;  

 

Plan of the lesson - the lesson starts with the wedding march 

 introduction - What is love? Relations between people across 

generations and within marriage; between colleagues, etc.  

What is marriage? When do we marry? Why? Your opinion about 

marriage. 

Weddings  

-  difference between marriage and weddings;  

types of weddings: civil, religious, traditional weddings: a 

white wedding and an arranged wedding, destination 

wedding, theme wedding, (see pictures on page 2 from 

copied material)  

Pros and cons of weddings and marriages  
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Arranged marriages: listening - page 130,TB 7.7, page 1, copied 

material.   Advantages and disadvantages of arranged 

marriages 

 

 Peter Pan’s generation (Reading, pages 4,5; copied material): 

-description  

-Sociology of Peter Pan’s generation 

- differences between Peter Pan generation and the previous 

generation  

 

 

  Weddings Marriages 

Pros     

Cons     

      

Pros Cons 

    

    

    

Peter Pan generation Previous generation 
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-dialogue between father and daughter (according to the text, 

page 4,5)  

Family matters:  

financial problems (savings, redundancy) 

love triangles  

parents and children  

home problems (page 185, Teacher's book) 

 

Business English: 

 Corporate relationship. Courtship, Marriage, Divorce:  

Language of human relationship is often used to talk about 

mergers and acquisitions: 

courtship - when a company wants to merge with another 

and executives from the two components are discussing 

this. It is a romantic relationship leading to a marriage 

 tying the knot - it is equal to the act of marrying 

 Jilted at the altar - when one of the partners refuses at the 

last moment to go ahead with the wedding 

 Marriage on the rocks - when it is in difficulty 

 Divorce - when a marriage ends  

 

 

Figure 1. Adjectives describing relationships  
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Figure 2. Types of relationships  

 
 

Work on the song “Nothing Compares 2 U”- Sinead O'Connor 

(page 3, copied material) 
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listen to the song for general understanding  

correct the underlined words with the original ones 

 sing the song  

 

Extra activities  -  

work on a song “Do you take that man” by Elton John  

dramatization from Wuthering Heights dialogue about 

falling in love (page 48) 

 

Techniques and other materials 

Tape recorder - listening for arranged marriage 

 photo copied materials for reading, listening, writing, whiteboard 

clipchart,using a computer  - wedding march  

on the walls - pictures of weddings - What are the nationalities of the 

groom and the Bride  (see their clothes, appearance, setting, ritual) 

 

 Role play  

Maryane and her father meeting in a pub to talk about the future. 

 Maryane and  her father meeting 3 months later  

Maryane talking to two of her old friends who have now settled 

down. 

 

Interdisciplinary connections 

- English linguistics, grammar, psychology, sociology, music, literature, 

economy.  
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9. Textbooks and materials used:   

New Headway, third edition, level B2 of the European framework 

of languages student's book and teacher's book  

Gold, Longman, level B1 textbook  

Upstream, level A2 Workbook, Express publishing  

song “Nothing Compares 2 U” 

Wedding march 

Song “Do you take that man” 

Natural business English, level B2 and C1, Neil Mascull, Delta 

publishing 

 

 Special thanks to: 

Anglolang, Scarborough, UK and the lecturers Linda Polkowski, 

Dan Metheven, Buddha for the competence, positivism and 

humour. 

Tsvetelina Dobreva -  coordinator of the project - for the patience 

and the energy and the hard work concerning the project and 

the post project activities. 

 

 Rumiana Stanoeva, a senior teacher of English at “Dr Ivan Bogorov” Vo-

cational School of Economics, Varna, Bulgaria  

 

10 January 2019, Varna, Bulgaria 
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План на урок по Английски език, 8Е клас 

Тема: Граматика – Минало време на глагола „Съм“  was/ were 

Вид на урока: за нови знания 

 

N Дейност Методи, 
Средства 

Учител Ученици Вре
ме 

1
. 

Warmer – въвеждащи в 
темата дейности 
How are you today? 
How were you yester-
day? 
  

Дискусия; 
работа по 
двойки 

Въвежда 
темата, 
задава 
въпроси, 
разяснява и 
мотивира за 
участие. 

Отговарят на 
въпроси; 
работят по 
двойки 

3-5 
мин 

2
. 

Учениците гледат 
видеоклип-песен 
Let’s listen to a Song 
What is the song about? 
  

Видеоклип/ 
песен 

Стартира 
видеото, 
наблюдава и 
насочва 
учениците. 

Учениците 
слушат песента, 
запомнят 
употребата на 
was/ were 

7-10 
мин 

3
. 

Записване в 
тетрадките и на 
дъската 
Past Simple – To be 
I 
You, 
He, she, it 
We, you, they 

Писане в 
тетрадките; 
Писане на 
дъската 

Извършва 
проверка, 
мотивира за 
участие. 

Учениците 
записват в 
тетрадките си 
употребата на 
was/ were; 
Записване на 
дъската от 
двама ученици 

10-
15 
мин 

4
. 

Упражнения върху 
преподадената 
граматика, изпратени 
на служебните пощи 
на учениците 
  
1 упр – 2 ученици 
пишат 
2 упр – 1 уч-к 
3 упр – 2 уч-ци 

Работа с 
телефони, 
служебни 
пощи; 
работа по 
двойки и 
като група 

Проверява, 
мотивира. 

Учениците 
работят с 
телефоните си 
по двойки и/ 
или гледат на 
екрана 
прожектиранит
е упражнения; 
Няколко 
ученици се 
редуват да 
излизат да 
пишат 
упражненията; 
Всички участват 
в отговорите и 
сверяват с 
дъската. 

25-
30 
мин 
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Използвани ресурси: 

Was - were song – видеоклип-песен 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q 

Was- were exercises – интерактивни упражнения, изпратени на пощите 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Past_simple/To_Be_-_Past_Simple_pi322qs 

Was - were  Kahoot – образователна игра-състезание 

https://create.kahoot.it/details/was-were/6eeddb2e-bbba-4990-a62b-cbbcc91e4c5e 

Идеите за използване на песни в обучителните дейности и образователната игра са в 
резултат от участие в структуриран образователен курс за преподаватели по английски 
език в Обединеното кралство, съфинансиран по програма Еразъм+. 

 

Проект 2017-1-BG01-KA101-035665                                                                                                                                                            

  „Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални 
резултати в обучението на дигиталното поколение” 

“Програма „Еразъм +“, КД1 - „Образователна мобилност на граждани“, 

сектор „Училищно образование и обучение“ 

Изготвил: Цветелина Николова – учител по Английски език 

5
. 

Kahoot Образовате
лна игра-
състезание 

Стартира 
играта, 
изпраща код 
на 
учениците за 
влизане, 
сменя 
въпросите, 
обобщава 
отговорите и 
грешките. 

Учениците 
участват с 
телефоните си в 
играта. 

35 
мин 

6
. 

Обобщение и оценка Дискусия, 
оценка 

Дава оценка 
на 
участниците 

Коментират 40 
мин 

7
. 

St. B p 71, ex 7, 8 учебник Насочва, 
проверява. 

Работят по 
поставената 
задача 

Ако 
оста
не 
вре
ме 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/To_Be_-_Past_Simple_pi322qs
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/To_Be_-_Past_Simple_pi322qs
https://create.kahoot.it/details/was-were/6eeddb2e-bbba-4990-a62b-cbbcc91e4c5e
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Ефективна употреба на технологиите в класната стая 

В резултат на участието ми по проект „ Обединение на английски език- бизнес- 

технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното 

поколение“, курс „Ефективна употреба на технологиите в класната стая“ , проведен в 

Скарбъро, Англия, се научих да работя с различни дигитални технологии, подпомагащи 

работата на учителя. Част от тях започнах да прилагам веднага след края му с огромно 

желание и ентусиазъм в класната стая. Учениците ги приеха с интерес, а с малко помощ  

и търпение се научиха да ги използват. Така, освен че се разнообразиха часовете и 

самостоятелната подготовка у дома, се усвоиха и нови дигитални умения. 

Започнах първо с по-простичките инструменти като Padlet, Quizlet и Quizizz, а по-късно 

се престраших да се хвърля в дълбокото с дигиталната класна стая Google Classroom, 

която проучих самостоятелно. 

 

 

Padlet се използва като виртуално табло, което дава възможност да се споделя 

информация, както и да се коментират вече публикувани постове. Учениците изготвиха 

няколко, като част от тях бяха на тема: „ Моят любим спорт“, „ Необикновени къщи“. 
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Остарелият и скучноват похват да се изисква от учениците да пишат по десет-двадесет 

пъти една дума само отегчава и отблъсква децата. Quizlet се оказва изключително 

полезена алтернатива за заучаване и затвърждаване на лексиката. Подготвих 

множество сетове от думи, някои с картини, нагледно показващи предметите. Темите 

са разнообразни: цветове, дни от седмицата, сезони, числителни имена- бройни и 

редни, обрекло, време, спорт, части на тялото, здравословни проблеми, чувства, 

десени, материали, престъпност. 

 

 

Google Classroom е чудесен вариант за организиране на материалите по дадена 

тематика. Приложетието дава възможности за безпроблемно прилагане и на други 

инструменти на G Suite- документи,  презентации, формуляри; видиа; съхранява 

автоматично всички промени в прикачените и зададени задачи на учениците, които 

могат да бъдат оценени с обратна връзка от учителя. Направени бяха дигитални класни 

стаи на теми: „Храна“, „Нашето бъдеще“, „Спорт“, „ Сравнителна степен на 

прилагателнити имена“. 

 

Изготвил: 

Валентина Касърова  

старши учител  по Английски език 


