
 

 

 

 

 

 

 



 

Oценка на качество и приложимост на 

материали и продукти 

Evaluation of quality and relevance of materials 

and products 

Овладяване на основните езикови умения от учениците 

от 8а клас през учебната 2018-2019г. 

Преподавателят е участник в курс „Преподаване на английски език с 

технологии“ в Английски езиков център – Брайтън  по проект „Традиции и 

иновации за по-добро бъдеще” на програма Еразъм+ КД 1. 

 

 

Настоящата графика показва овладяването на основните езикови умения от учениците 

от 8а клас на ПГПЧЕ - Плевен през учебната 2018-2019 г.  

Данните са базирани на: 

-входно ниво – серия 1 

-срочна оценка за 1 срок – серия 2 
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-резултат от вътрешно оценяване на уменията на учениците по английски език, 

проведено през м.юни, 2019г. 

Въз основа на резултатите може да се направи извод, че прилагането на нови 

технологии  и по специално информационните технологии в обучението по чужди 

езици допринася  изключително много за придобиване на нови знания и умения, както 

и за разширяване на езиковата компетентност на учениците.  Особено осезаем е 

напредъкът при говоренето на английски език, като резултатът при вътрешното 

оценяване на уменията за комуникация на паралелката е мн. добър 5, 18.  

Значително подобрение се наблюдава и при овладяването на другите езикови умения, 

особено при развитие на уменията за работа с текст.Иновативните методи на 

преподаване развиха изследователските умения на учениците и значителна част от тях 

се включиха в извънкласни дейности, предложени от участващия в проекта 

преподавател. 

 

Овладяване на основните езикови умения от учениците от 

12д клас през учебната 2018-2019г. 

Преподавателят е участник в курс на тема:“Използване на технологии в 

класната стая“ в Алфа Колидж в гр. Дъблин, Ирландия по проект 

„Традиции и иновации за по-добро бъдеще” на програма Еразъм+ КД 1. 

Графика за овладяването на основните езикови умения от учениците от XIIд клас в 

ПГПЧЕ - Плевен през учебната 2018-2019 г. 



 

 

Данните са основани на: -входно ниво – серия 1, срочна оценка за I срок – серия 2, 

срочна оценка II срок – серия 3. 

Графиката показва, че овладените техники по време на курса за използване на 

технологиите за обучение в класната стая и преподаване на ученици, които вече имат 

обширни познания за съвременните средства за комуникация, дават по-високи 

резултати,  особено добре това се наблюдава при четене с разбиране и устната реч. 

Използваните платформи и приложения, овладени по време на курса,  разкриват нови 

аспекти за ИКТ в класната стая при чуждоезиковото обучение и методи за преподаване 

на предмет на чужд език с акцент върху междупредметни връзки и учене на език в 

контекста на други предметни области. Те са в съответствие с оперативните цели на 

европейската програма за насърчаване на придобиването на ключови умения чрез 

системата за образование и обучение.  По мнение на преподавателя се наблюдава 

повишаване на резултатите и при овладяване на другите езикови умения, за което 

голямо значение има използването на Google продуктите в класната стая.  

Иновативните методи на преподаване оказаха положително влияние за развитие 

знанията на учениците, което е видно от отличните им резултати на ДЗИ по английски 

език и реализираният им прием във ВУЗ в англоезични специалности и в други 

държави.  
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Количествени показатели за успеваемост на учениците 

от 12е клас на ПГПЧЕ- гр. Плевен  за учебната 2018-2019г. 

Преподавателят е участник в проект „Традиции и иновации за по-добро 

бъдеще” на програма Еразъм+ КД 1. 

Обучение в  МЕЖДУНАРОДЕН ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР АНТИБ/Кан/, Франция 

 Модул 1: "Активната педагогика и френското общество: Франция през 2018 г., 

предизвикателства и перспективи за новия петгодишен план" 

 Модул 2: "Активната педагогика и междукултурността: придобиване на 

междукултурна компетентност" 

 

 

 Графиката показва затвърждаването на основните езикови умения от учениците от 12е клас на 

ПГПЧЕ - Плевен през учебната 2018-2019 г.  

Данните са базирани на: 

-Входно ниво – серия 1 

-Срочна оценка за 1 срок – серия 2 
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-Резултат от ДЗИ  учениците по френски език, проведени през м. май, 2019г. 

Въз основа на резултатите се налага изводът, че прилагането на наученото по време 

обучението по чужди езици допринася  изключително много за придобиване на нови знания и 

умения, затвърждаването на старите , както и за разширяване на езиковата компетентност на 

учениците.   

Развитието на френското общество и междукултурността са много актуални  теми, проявяващи 

се във всеки един документ за подготовка на ДЗИ-  

Слушане; Четене ; Езикови компетенции; Писмено изразяване. 

Резултатите са налице. 

 

Овладяване на основните езикови умения от учениците 

от 9e клас през учебната 2018-2019г. 

Преподавателят е участник в курс SEMINAIRE DE FORMATION CONTINUE 

POUR ENSEIGNANTS  Module 1 «Pédagogie active & Société française : la 

France en 2018, défis et perspectives pour ce nouveau quinquennat » 

Module 2 «Pédagogie active & Interculturalité : acquérir une compétence 

interculturelle»  в CENTRE INTERNATIONAL  D’ANTIBES по проект „Традиции и 

иновации за по-добро бъдеще” на програма Еразъм+ КД 1. 

 

С учениците се работи за  изучаване едновременно на съдържанието на даден предмет и 

езика. Изучават и езика, заедно със съдържанието по учебния предмет. Учениците се развиват 

и интегрират устойчиво, изучавайки езика и съдържанието на учебния предмет, показват по-

добри резултати, отколкото при отделното им изучаване. 

     Учителят показва на учениците как да откриват информация и как да работят заедно, за да 

достигнат до нови идеи, така, че използването на езика да стане част от процеса на учене. 

Използват се различни методи, които помагат на учениците да учат. По този начин ги подготвят 

за съвременния свят, където хората работят в групи и създават проекти, използват чужд език за 

да говорят с различни колеги и да общуват с хора от различни страни. От тях се очаква да 

решават проблеми, да планират собствената си работа и да откриват неща за себе си , 

използвайки широк обхват от източници, по-специално в Интернет. Придобитите от учителя 

знания и използваните иновативни методи на преподаване подготвят младите хора за 

бъдещето. 

 

 



 

  

Настоящата графика показва овладяването на основните езикови умения от учениците от 9 е 

клас на ПГПЧЕ - Плевен през учебната 2018-2019 г.  

Данните са базирани на: 

-входно ниво – серия 1 

-срочна оценка за 1 срок – серия 2 

-проекта дейност 

Въз основа на резултатите може да се направи извод, че прилагането на нови технологии  в 

обучението допринася  изключително много за придобиване на нови знания и умения, както и 

за разширяване на езиковата компетентност на учениците. Очертаха  се тенденции  към  

подобряване  на постиженията на обучаемите на равнище езиковите знания и речеви умения. 

Изучаване на чужд  език чрез учебно съдържание по философия предопределя засилен 

интерес към процеса на обучение. Анализът на емпиричните данни потвърждава актуалността 

и ефективността на интегрираното изучаване на френски език и друг учебен предмет и 

предоставя нови насоки за изследване, каквато например е възможността за проследяване на 

влиянието  на засиления  интерес и  повишената мотивация на обучаемите върху резултатите 

от обучението.  
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Създаване на творчески микротекстове в час по 

английски език през учебната 2018-2019г. 

Преподавателят е участвал в „ Курс за учители по английски език от Европа 

с фокус върху литературата“, Челтнъм, Великобритания по проект 

„Традиции и иновации за по-добро бъдеще” на програма Еразъм+ КД 1. 

 

Проведени занятия по литература и запознаване с кратки литературни форми в 

регионална библиотека „ Христо Смирненски“ гр.Плевен 2018-2019 

 

 

Значително подобрение се наблюдава у учениците при развитие на уменията за работа 

с текст.Иновативните методи на преподаване развиха изследователските умения на 

учениците в област литература и странознание. Активно участват в евристични беседи 

след обсъждане на проблемни ситуации в литературни текстове; по-мотивирани са да 

създават творчески микротекстове на английски език; по-целесъобразен подбор на 

думи в изречение и семантично разграничаване на имплицитно значение. 
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проведени занятия в регионална библиотека



Учениците по-активно участват в литературни представяния или съвместни дейности с 

регионалната библиотека; по-свободно четат и интерпретират литературни текстове и 

съответно развиват своята четивна култура. 

Овладяване на математически знания и езикови 

компетентности от учениците от 9ж клас през учебната 

2018-2019 година 

Преподавателят е участник в курс „Интензивен курс по испански език и  

съдържателно-езиково интегрирано обучение ( CLIL) по проект „Традиции 

и иновации за по-добро бъдеще” на програма Еразъм+ КД 1. 

Следващата графика показва овладяването на основни математически понятия и 

твърдения и практическото им прилагане при решаване на математически проблеми 

при билингвално преподаване ( на майчин и чужд език ). Получените резултати са в 

резултат от входно ниво, срочен успех за І учебен срок и изходящо ниво. 

 

Може да се направи извод, че прилагането на съдържателно – езиково интегрирано 

обучение повишава интереса на учениците както към математиката, така и към 

испанския език. Като следствие може да се отчете факта на по -задълбочено изучаване 

на математическите твърдения и преодоляване на естествената езикова бариера.  The 

European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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