
ПРОЕКТ: 2019-1-BG01-KA101-061898
 

 „СМАРТ УЧИТЕЛ“
Професионална гимназия по туризъм "Александър Паскалев", Хасково

Партньор: IFOM, Италия

 
Проектът е съфинансиран от програма „ЕРАЗЪМ+“ на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за

граждани“, дейност „Мобилност на учители и друг училищен персонал“



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Осигуряване на високо качество на професионална, езикова и мултикултурна
подготовка на участниците;
Повишаване на професионалните компетентности и умения на
преподавателите чрез запознаването им с  най-използваните програми,
приложения и социални медии в клас;
Придобиване на специфични професионални знания, умения и опит за
прилагане на интерактивни методи и средства в обучението;



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Подобряване качеството на обучение, чрез интегриране на резултатите в учебния
процес и насърчаване въвеждането на интерактивни и иновативни методи;
Високо ниво на увереност и конкурентоспособност не само у участниците в
проекта, но и у останалите учители; 
Постигане на по-увлекателно изложение на учебния материал, визуализация и
разнообразие в учебния процес,
Стимулиране практическо приложение на знанията на учениците и мотивация за
постигане на по-високи резултати.

 



Избрахме за партньор IFOM, Италия. 
Организацията има богат опит в управлението на международни

проекти за мобилност и обучение. Като организация домакин
приема участници от цяла Европа и организира за тях работа в

различни професионални области и обучения, включително и в
областта на иновациите в образованието.



Проектът е реализиран за 12 месеца. 
През този период се осъществи 

структурирания курс 
“Да се възползваме от новите

технологии, приложения и социални
медии в класната стая”



Обучението се проведе в
Портичело, провинция Палермо, Италия в

рамките на една седмица от 
18.08.2019 до 24.08.2019.



Участие в курса взеха двама учители по общообразователни
дисциплини и педагогическия съветник от ПГ по туризъм

"Александър Паскалев"



и колеги - преподаватели и обучители от 
Швеция, Ирландия, Испания и Латвия



ОБУЧИТЕЛИ:
Франческо Тарантино Селвана Оливери





Запознаване с определена програма или приложение 



Поставяне на конкретна задача на участниците



Споделяне на готовата задача



Коментари, личен опит, акценти



Ежедневна и финална оценка на наученото



В свободното си време участниците се докоснаха до културата и традициите на о-в
Сицилия,  насладиха се на разнообразната и богата на вкусове кухня,  усетиха

спокойствието и атмосферата в ежедневието на местните жители.



Участниците получиха документ Europass Мобилност, 
удостоверяващ придобитите професионални умения и сертификат от

приемащата организация.



Pixelast  |  Design and Tech

Придобиха конкретни знания за най-използваните
програми,приложения и социални медии в
обучителния процес;
Усвоиха умения за изготвяне на електронни уроци и
съдържание, видео уроци, уебсайт, блог, тестове,
анкети, образователни игри;
Обмениха опит с колеги от други държави за
употребата на ИКТ в преподаването;
Разшириха културата и мирогледа си;
Създадоха контакти и приятелства.

В рамките на обучението участниците:



лого на проекта фейсбук страница на проекта: SmarTeacher

уебсайт на проекта: sicilytraining.weebly.com



Представяне на проекта пред колеги от гимназията



Обучение на преподаватели от гимназията 

Проведена бе анкета с учителите за
отчитане на удовлетвореността от

проведеното обучение и нагласата към
използването на разучените

приложения в урочната дейност.



Открити уроци пред представители на РУО - Хасково,
колеги и учители от сродни гимназии. 



Обучение на ученици в клас 



Проведена е анкета с учениците за отчитане на
нагласата към такъв тип обучение и комуникация с

учителя, удовлетворение от въведените
иновативни подходи в класната стая



Онлайн обучение 



 

Изготвените лого, презентация и уебсайт с всички дейности и резултатите от
проекта са споделени в сайта и фейсбук страницата на училището и на проекта.

Разработените електронни уроци и съдържание са споделени в интернет
пространството с обща достъпност. За ефективно разпространение на резултатите

от проекта и споделяне на опит с институции за обучение и образователни
организации у нас и в чужбина използвахме и възможностите на платформите

eTwinning, Erasmus+ Project Results Platform, EPALE, Shkolo.bg.



Този информационнен продукт е създаден по 
проект 2019-1-BG01-KA101-061898 „СМАРТ УЧИТЕЛ“  - финансиран от ЕК по

програма „ЕРАЗЪМ+“ на Европейския съюз, Ключова дейност 1
„Образователна мобилност за граждани“, дейност

 „Мобилност на учители и друг училищен персонал“.
Публикацията отразява единствено възгледите на автора - ПГ по туризъм
"Александър Паскалев", Хасково. Европейката комисия и националната

агенция не носят отговорност за начина, по който представената 
информация може  да бъде използвана



Благодаря
за вниманието!


