
  

 

 
Специфична цел 

 
 

Да се усъвършенстват 
организационните дейности, 

свързани с протичането 
на преподавателския процес 

с фокус върху нуждата 
от придобиване 

на умения и знания за 
практическа насоченост 

на преподаденото 
 
 

Участниците ще получат 
сертификат Europass Mobility 

 
 

 
Финансиран с подкрепата 
на Европейската комисия 

 
 

ЦЕЛ 
 

Усъвършенстване на  
преподавателските методи; 

 
Надграждане на знанията и уменията на 
преподавателите /основно в сферата 

на  интерактивните методи 
на преподаване/ 

 

 
Проект 2018-1-BG01-KA101-047380 

„Усъвършенстване на преподавателските 
методи чрез обмен на опит и добри 
практики посредством наблюдение“ 

програма „Еразъм +“, КД1 
"Образователна мобилност за граждани", 

 сектор "Училищно образование"
 
 

двуседмично наблюдение в Италия, 
град Леркара Фриди 

 
 

през месец август 2019 г. – 12 учители 
  

 
Партньор: Instituto D’istruzione secondaria 

superior “Lercara Friddi” (IISS Lercara 
Friddi) е елитно средно училище в - град 

и община в Южна Италия, област 
Палермо 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
Проект № 2018-1-BG01-KA101-047380 е финансиран с 
подкрепата на Европейската комисия. Настоящата 
публикация отразява единствено възгледите на 
авторите и Комисията не носи отговорност за 
начина, по който може да бъде използвана 
съдържащата се информация. 



 

 

 

Конкретни проектни цели:  
 

 Повишаване на дигиталните педагогически компетентности с оглед на уеднаквяването им с европейските образователни 
стандарти. 

 Внедряване на успешни нови практики в учебния процес, с оглед изпреварващото знанията и уменията на учениците развитие 
на пазара на труда. 

 Преодоляване на дефицити в знанията и уменията на учителите за работа с различни видове електронни ресурси. 
 Преодоляване на дефицит в знанията за подбор на подходящи електронни ресурси и инструменти в зависимост от особеностите 

и нуждите на предметната област, както и за спецификите и ползите от  електронното общуване между учител и ученик. 
 Повишаване на мотивацията и възможностите на екипа за разработване и провеждане на електронно обучение и използването 

на възможностите на виртуалната класна стая. 
 Улесняване трансфера на педагогически квалификации и кадри в рамките на ЕС и придобиване на чуждоезикови 

компетентности за специализираната терминология в образователния софтуер. 
 Обмяна на добри педагогически практики, базирани на електронно обучение, в областта на общото и професионално 

образование. 
 Равен достъп до образователни материали и преодоляване на ограниченията в обучителния процес по отношение на време, 

място и национални граници чрез предоставянето им в електронен вид. 
 Повишаване степента на усвояване на учебния материал. 

 
 

Финансиран с подкрепата на Европейската комисия 

 


